
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 148/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015 

THÔNG Tư 
Quy định về nội dung và mức chi thực hiện 

Đe án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dan thỉ hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 3Ỉ/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết, hướng dân thỉ hành một sô điêu của Pháp lệnh ưu 
đãi người cỏ công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Quyết định số 150/QE>-TTg ngày 14 tháng 01 năm 20ỉ3 của Thủ 
tướng Chính phủ vể phê duyệt Đe án xác định hài cót liệt sĩ còn thiêu thông tin; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chỉnh sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định về nội dung và mút 

chỉ thực hiện Đe án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định nội dung và mức chi từ nguồn vốn sự nghiệp do 

ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện Đe án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 
2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 150). 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các nguồn kinh phí sau: 
a) Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công 

tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trừ trường hợp nhà tài trợ hoặc đại 
diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức 
chi thì áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư này. 

b) Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về 
xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được bố trí trong dự toán ngân sách 
chi thường xuyên hàng năm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và được 
quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Vốn đầu tư phát triển: thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước 
về quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triến. 

Điều 2. Đối tưọng áp dụng 
Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đe án 150. 



Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
1. Ngân sách trung ương bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hàng năm của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hộiế 

2. Ngân sách địa phương bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị ở địa 
phương thực hiện các hoạt động của Đe án 150 trong phạm vi ữách nhiệm được 
giao theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước. 

3. Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 4. Nội dung và mức chi 
Nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động của Đề án được thực hiện 

theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối 
với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (phụ lục đính kèm). Ngoài ra, 
Thông tư này quy định một số nội dung và mức chi đặc thù cho việc xác định 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như sau: 

1. Chi hỗ trợ cho hoạt động đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, 
bao gồm: 

a) Thuê nhân công, phông, bạt và thuê khác (nếu có): Mức chi theo giá 
thuê thực tế tại địa phương; 

b) Mua vật dụng, găng tay, cồn, rượu và chi khác (nếu có): Mức chi theo 
giá mua thực tế tại địa phương; 

c) Thuê người trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong trường họp cơ sở giám 
định gen không cử người tham gia: Mức chi theo thỏa thuận giữa cơ quan Lao 
động-Thương binh và Xã hội với người được thuê lấy mẫu trên cơ sở dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao; 

d) Chi chế độ công tác phí cho thành viên trong đoàn đi lấy mẫu hài cốt 
liệt sĩ: 

- Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC). 
Ngoài chế độ công tác phí, trong những ngày đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được bồi 
dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 15 ngày/đợt đi (trừ người 
được thuê trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ quy định tại điểm c khoản này); 

- Số lượng, thành phần thành viên đoàn đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ do Thủ 
trưởng cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định. 

đ) Hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được mời đi cùng 
đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (nếu có), tối đa 02 thân nhân/liệt sĩ 
còn thiếu thông tin: 

- Hỗ ừợ một lần 500.000 đồng/người; 
- Trường họp thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin tự túc phương tiện giao 

thông được hỗ trợ một lần tiền tàu xe theo mức như sau: khoảng cách từ nơi thân 



nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú đến nơi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ dưới 500 km 
là 500.000 đồng/người; từ 500 km trở lên là 1.000.000 đồng/người; 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A là thân nhân của 01 liệt sĩ còn thiếu thông tin 
cư trú tại thành phố Hà Nội được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 
thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Văn A tự thuê phương tiện 
đi cùng đoàn đến thành phó Hà Tĩnh. Khoảng cách từ thành phố Hà Nội đến 
thành phố Hà Tĩnh là 340 km. Ông Nguyễn Văn A được hỗ trợ số tiền là 
1.000.000 đồng (hỗ trợ một lần 500.000 đồng và tiền tàu xe 500.000 đồng). 

Vỉ dụ 2: Bà Nguyễn Thị B là thân nhân của 01 liệt sĩ còn thiếu thông tin 
cư trú tại thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương được mời đi cùng đoàn lấy mẫu 
hài cốt liệt sĩ tại thị xã Quảng Trị thuộc tỉnh Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị B và gia 
đình tự thuê phương tiện đi cùng đoàn đến thị xã Quảng Trị. Khoảng cách từ 
thành phố Hải Dương đến thị xã Quảng Trị là 658 km. Gia đình Bà Nguyễn Thị 
B được hỗ trợ tối đa 02 người, tổng số tiền hồ trợ là 3.000.000 đồng (hỗ trợ một 
lần 500.000 đồng X 2 người= 1.000.000 đồng và tiền tàu xe 1.000.000 đồng X 2 
người= 2.000.000 đồng). 

2. Chi hỗ trợ cơ quan, tổ chức đi lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn 
thiếu thông tin: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm b, c và 
điểm d khoản 1 Điều này. 

3. Chi chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu sinh phẩm thân 
nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện phân tích genề' Mức chi theo chi phí 
thực tế phát sinh. Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu 
hài côt liệt sĩ còn thiêu thông tin, mâu sinh phâm thân nhân liệt sĩ còn thiêu 
thông tin được hỗ trợ một lần và tiền tàu xe (hỗ trợ 01 người) theo mức khoán 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

4. Chi thuê bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ 
còn thiếu thông tin ở dạng thô trong thời gian chờ giám định gen tại các đơn vị 
giám định gen: Mức chi tối đa 300 đồng/mẫu/ngày. 

5. Chi giám định gen hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thân nhân liệt sĩ 
còn thiếu thông tin, bao gồm: 

a) Trường họp thực hiện giám định gen trong lĩnh vực xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có cùng nội dung công việc, quy trình thực hiện 
như trong lĩnh vực giám định tư pháp thì áp dụng mức thu theo quy định tại 
điểm 6.2 Biểu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y ban hành kèm theo 
Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong 
lĩnh vực pháp y và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); 

b) Trường họp thực hiện giám định gen trong lĩnh vực xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có nội dung công việc, quy trình thực hiện đặc 
thù khác với giám định trong lĩnh vực tư pháp: Căn cứ định mức kinh tế - kỳ 
thuật của Bộ, ngành ban hành, các đơn vị trực tiếp giám định xây dựng phương 
án giá gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định để gửi Bộ Tài chính 
xem xét, quyết dịnh giá đặt hàng làm cơ sở ký họp đồng đặt hàng. 
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6. Chi cho người xác minh thông tin, bao gồm: 

a) Chi tiền công tác phí: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC; 

b) Bồi dưỡng người đi xác minh thông tin ngoài chế độ công tác phí theo 
quy định: 100.000 đồng/người/ngày. 

7ể Chi bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin: 2.000.000 đồng/đối với 
một thông tin được xác minh chính xác về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, 
không phụ thuộc số lượng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

8. Chi cho tổ chức, cá nhân trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin bằng phương pháp thực chứng: Căn cứ vào nội dung và mức chi quy 
định tại Thông tư này, Cục Người có công - Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội xây dựng dự toán chi tiết và ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân đi xác 
nhận danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc thanh lý và quyết toán 
hợp đồng trên cơ sở cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả xác định danh 
tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tinễ 

Trường họp thân nhân của liệt sĩ có nhu cầu giám định gen thì nội dung 
và mức chi liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

9. Chi hoàn thiện mộ (cả bia) sau khi kết thúc việc xác định thông tin về 
hài cốt liệt sĩ trong trường hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong 
các nghĩa trang liệt sĩ: Mức hỗ trợ tổi đa 1.750.000 đồng/mộ (đã bao gồm xây 
tạm vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện giám định gen). 

10. Chi tổ chức lễ công bố trả kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ do Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội tổ chức: 

a) Chi tổ chức lễ công bốẽế Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư 
số 97/2010/TT-BTC; 

b) Chi hỗ trợ tiền tàu xe đối với thân nhân liệt sĩ đi nhận kết quả giám 
định gen (tối đa 02 người): 

- Trường họp đi bằng phương tiện giao thông công cộng: Mức chi theo 
giá vé phương tiện vận chuyến hành khách công cộng; 

- Trường hợp tự túc hoặc thuê phương tiện đi nhận kết quả giám định gen 
thì hỗ trợ tiền tàu xe từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đen nơi tô chức lễ công bố trả 
kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ theo mức khoán quy định tại gạch đầu dòng thứ 
hai (-) điểm đ khoản 1 Điều này; 

c) Chi hỗ trợ tiền ăn (kể cả ngày đi và ngày về) đối với thân nhân liệt sĩ đến 
nhận kết quả giám định gen (tối đa 02 người): Mức chi tối đa 150.000 
đồng/người/ngày; 

d) Trường hợp thân nhân liệt sĩ đi nhận từ hai kết quả giám định gen trở 
lên tại cùng một nơi tổ chức lễ công bố thì mức hỗ trợ được tính như đi nhận 
một kết quả giám định gen quy định tại điếm b và c khoản này. 



Điều 5. Lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đe án 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kể toán và các văn bản hướng 
dẫn Luật. 

2. Căn cứ kế hoạch của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và nội dung, 
mức chi quy định tại Thông tư này, cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội 
các cấp lập dự toán theo quy trình, trình tự, thời gian lập dự toán, phân bổ dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đe án từ nguồn kinh phí 
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 
2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp 
phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương 
binh và Xã hội quản lý. 

3. Các khoản chi thực hiện Đề án theo quy định tại Thông tư này được hạch 
toán và quyết toán vào loại 520, khoản 527, mục 7150, tiểu mục 7199 của Mục lục 
ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngàyỡí tháng í í năm 2015. Các 

chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ niên độ ngân sách năm 
2015 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 
áp dụng quy định tại văn bản sửa đối, bố sung hoặc thay thể. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính để nghiên cứu giải quyết./. w 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW, TTCP, các Phó TTCP; 
- Văn phòng Trung ưong và các Ban của Đàng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ưỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, 
TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN (380b) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Ú TRƯỞNG 

Quang Hải 
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