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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2015 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản 
lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” 

 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài 
nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"; 

Thực hiện Quyết định số 796/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng 
khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”; 

Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào "Đề án tổng thể về điều tra cơ 
bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"; 

Thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 
thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển 
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; 
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Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi 
thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài 
nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020". 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án (sau đây gọi là dự án) thuộc "Đề án tổng thể về 
điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn 
đến năm 2020" (sau đây gọi là Đề án tổng thể). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển (sau đây gọi là các Bộ, cơ quan 
Trung ương, địa phương ven biển), các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến thực 
hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí 
1. Kinh phí thực hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể do các Bộ, cơ quan 

Trung ương chủ trì thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí thực hiện 
các dự án thuộc Đề án tổng thể do các địa phương ven biển chủ trì thực hiện do 
ngân sách địa phương bảo đảm. Các dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
mới được phân bổ dự toán và triển khai thực hiện. 

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển được giao chủ trì dự án 
có trách nhiệm phân định rõ nhiệm vụ của từng Bộ, cơ quan Trung ương và địa 
phương trong việc phối hợp thực hiện dự án; phân kỳ theo năm và theo từng nguồn 
vốn làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi 
trường biển, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trước khi phê duyệt 
hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án. 

3. Các dự án được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa có hiệu quả các tài liệu, số 
liệu đã có; có quy chế phối hợp rõ ràng giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp 
thực hiện dự án trong cung cấp thông tin và điều tra, khảo sát tại thực địa để đảm bảo 
tính hiệu quả trong đầu tư, tránh trùng lắp, gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng kinh phí của dự án phải theo đúng nội 
dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, 
kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán kinh 
phí hàng năm và kết thúc dự án theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Phân định nguồn vốn thực hiện các dự án 
1. Nguồn vốn đầu tư phát triển: 
a) Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật: mua sắm tàu, thiết bị đồng bộ 

phục vụ khảo sát biển (bao gồm mua sắm mới hoặc sửa chữa nâng cấp tàu biển và 
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thiết bị hiện có); xây dựng hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường biển Việt Nam; xây dựng các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu; 
xây dựng các khu bảo tồn biển; tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ 
thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo; 

b) Các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Đề án 
tổng thể. 

2. Nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo:  
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục 

vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên - môi trường biển Việt Nam; 
b) Các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Đề án 

tổng thể. 
3. Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ:  
a) Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học trong quan trắc và công nghệ xử lý các yếu 

tố tự nhiên tác động lên các công trình ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam;  
b) Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu 

hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; 
c) Các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Đề án 

tổng thể. 
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế: 
a) Điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, điều tra tổng hợp tài nguyên - môi 

trường vùng biển Việt Nam; 
b) Điều tra, đánh giá khoanh định một số vùng có tiềm năng và triển vọng khí 

hydrate ở vùng biển Việt Nam; 
c) Thành lập hệ thống bản đồ biển; 
d) Giám sát tài nguyên - môi trường một số vùng biển, hải đảo bằng công nghệ 

viễn thám; 
đ) Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu biển quốc gia; 
e) Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy 

văn biển;  
g) Các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Đề án 

tổng thể. 
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường: 
a) Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng 

thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển; 
b) Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam;  
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c) Các dự án khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Đề án 
tổng thể. 

Điều 5. Lập dự án 
1. Căn cứ danh mục dự án thuộc Đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển chủ trì dự án giao 
nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện dự án. 

2. Đơn vị thực hiện dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan xây dựng dự án theo quy định, trong đó cần nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, 
sản phẩm của dự án, kế hoạch triển khai, thời gian thực hiện (chi tiết nội dung, 
kinh phí và tiến độ thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia thực 
hiện) và đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án cho phù hợp, thuyết minh chi tiết cơ sở 
tính dự toán và phân kỳ nguồn vốn triển khai theo từng năm. Tùy theo tính chất 
của từng dự án, việc lập dự án thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển: Việc lập dự án thực hiện 
theo quy định của Luật Đầu tư công; trường hợp dự án có cấu phần xây dựng thực 
hiện theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật liên quan;  

b) Đối với dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp: Căn cứ mục tiêu, nội dung 
và tính chất nhiệm vụ của dự án, đơn vị lập dự toán trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, 
định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá phù hợp với từng chuyên ngành được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Đối với nội dung, nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ 
thuật và đơn giá dự toán, việc lập dự toán căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể 
và chế độ tài chính hiện hành. 

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt dự án 
1. Đối với dự án bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển: Thực hiện theo quy định 

của Luật Đầu tư công; trường hợp dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy 
định của Luật Xây dựng và pháp luật liên quan. 

2. Đối với dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp: 
a) Đơn vị thực hiện dự án báo cáo Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven 

biển chủ trì dự án; Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển chịu trách nhiệm 
xem xét, hoàn chỉnh dự án, gửi Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài 
nguyên - môi trường biển (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ 
bản tài nguyên - môi trường biển) để thẩm định, chỉ đạo về mục tiêu, nhiệm vụ, nội 
dung, phương pháp điều tra, sản phẩm, kế hoạch triển khai, thời gian thực hiện. 
Sau khi hoàn thiện dự án theo ý kiến thẩm định của Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều 
tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven 
biển lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển 
phê duyệt dự án, dự toán chi tiết làm căn cứ để các đơn vị triển khai thực hiện. 
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Đối với dự án do các địa phương ven biển đồng thực hiện: Địa phương được 
giao chủ trì lấy ý kiến các địa phương ven biển thuộc phạm vi thực hiện dự án về 
các nội dung: Phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện, dự kiến 
kinh phí của từng địa phương (trong đó phân kỳ từng năm), quy chế phối hợp tham 
gia thực hiện giữa các địa phương. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương tham 
gia, địa phương chủ trì rà soát, bảo đảm không trùng lắp nội dung giữa các địa 
phương, tổng hợp xây dựng dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở 
cho các địa phương thực hiện. 

b) Trong quá trình triển khai dự án, vì lý do khách quan làm thay đổi mục tiêu, 
nhiệm vụ, sản phẩm của dự án hoặc do yếu tố rủi ro trên biển, các Bộ, cơ quan 
Trung ương, địa phương ven biển chủ trì dự án lấy ý kiến của Ban Chỉ đạo Nhà 
nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính trước khi phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 
chỉnh dự án. 

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển chủ động phê duyệt điều 
chỉnh dự toán dự án trong trường hợp chế độ chính sách của Nhà nước thay đổi 
hoặc điều chỉnh khối lượng công việc do thực tế phát sinh, nhưng không làm thay 
đổi mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện và tổng kinh phí của dự án 
được duyệt ban đầu.  

Điều 7. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 
Việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước chi 

cho các dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông tư này hướng dẫn cụ thể 
một số nội dung như sau: 

1. Đối với dự án bố trí bằng nguồn vốn đầu tư phát triển:  
Việc quản lý, cấp phát, thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất 
đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 
thành thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán 
vốn đầu tư. 

2. Đối với dự án bố trí bằng nguồn vốn sự nghiệp:   
a) Lập dự toán: 
- Đối với dự án do các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì thực hiện: Trên cơ sở 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội 
dung và tiến độ thực hiện dự án, đơn vị thực hiện lập dự toán kinh phí trong dự 
toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị mình báo cáo Bộ, cơ quan 
Trung ương chủ trì dự án xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của 
Bộ, cơ quan Trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt theo 
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quy định; đồng thời gửi Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi 
trường biển để tổng hợp theo dõi. 

- Đối với dự án do địa phương ven biển chủ trì thực hiện, đồng thực hiện: Trên 
cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm 
vụ, nội dung và tiến độ thực hiện dự án, đơn vị thực hiện lập dự toán kinh phí 
trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị mình gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào 
dự toán ngân sách của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Phân bổ và giao dự toán:  
 Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ 

quan Trung ương, địa phương ven biển phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị 
thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

Đối với dự án có sự phối hợp tham gia của các đơn vị trong Bộ, cơ quan Trung 
ương: Sau khi dự toán được cấp thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp  trên dự 
kiến kinh phí cho đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp tham gia, gửi Bộ, cơ 
quan Trung ương để tổng hợp, phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện. Trường 
hợp đơn vị phối hợp tham gia không phải là cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, 
cơ quan Trung ương, cơ quan quản lý cấp trên ký hợp đồng với đơn vị phối hợp. 

 c) Về chấp hành dự toán: Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, 
các đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Kho bạc nhà 
nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát chi theo quy định hiện hành. 

d) Quyết toán kinh phí dự án: Định kỳ cuối năm và khi kết thúc dự án, các Bộ, 
cơ quan Trung ương, địa phương ven biển được giao chủ trì dự án tổ chức nghiệm 
thu khối lượng công việc theo giai đoạn (đối với dự án chưa hoàn thành) hoặc 
nghiệm thu kết thúc dự án (đối với dự án kết thúc) theo quy định về kiểm tra 
nghiệm thu của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển chủ trì dự án đã 
được ban hành, để làm cơ sở thanh toán, quyết toán kinh phí của dự án. Trình tự 
lập, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của dự án thực hiện theo quy 
định hiện hành. 

đ) Kinh phí chuyển sang năm sau: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về 
công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 
hàng năm, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển tổng hợp dự toán 
kinh phí dự án chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết, các khoản đã tạm ứng trong 
dự toán ngân sách, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển số dư kinh phí sang 
năm sau theo quy định. 

Điều 8. Công tác báo cáo, thanh tra và kiểm tra 
1. Định kỳ 6 tháng và kết thúc năm ngân sách, các đơn vị thực hiện dự án có 

trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án cho Bộ, cơ quan Trung ương, địa 
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phương ven biển chủ trì dự án. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển 
tổng hợp tình hình thực hiện các dự án được giao chủ trì báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà 
nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển), để tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ven biển được giao chủ trì dự án 
có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng 
Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển kiểm tra 
định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí các dự án, đảm bảo việc 
quản lý, sử dụng kinh phí dự án đúng mục đích, có hiệu quả. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2015 và thay 

thế Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 26 tháng 01 
năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự 
án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường 
biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương, 
địa phương ven biển phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết./. 
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