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

Số: 136/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 

THÔNG Tư 
Quy định lập, quản lý, sử dụng kỉnh phí chi hoạt động kinh tế 

đối vói các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ các Luật chưyên ngành gồm: Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 
2013; Luật Khoáng sản ngày 17 thảng 11 năm 2010; Luật Tài nguyên nước 
ngày 21 tháng 6 năm 2012; Luật Tài nguyên, môi ừ-ường biến và hải đảo ngày 
25 tháng 6 năm 2015; Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 thảng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điểu của Luật tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Nghị định sổ 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một so điều của Luật Khí tượng thủy văn; 

Căn cứ Nghị định sổ 40/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biến và hải đảo; 

Căn cứ Nghị định sổ 158/2016/NĐ-CP ngày 29 thảng 11 năm 20ỉ6 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điểu của Luật Khoáng sản; 

Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, luru trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ 



liệu viễn thám quốc gia; Quyết định sổ 76/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bo sung một so điều của Quyết định sô 
81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định lập, quản lý, sử dụng 
kinh phí chi hoạt động kinh tế đổi với các nhiệm vụ chỉ ve tài nguyên môi trường. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
lệ Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt 

động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường, bao gồm: Quản 
lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và 
hải đảo, khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, viễn thám, đa dạng 
sinh học và một số nhiệm vụ chi khác về tài nguyên môi trường. 

2ề Các nguồn kinh phí khác quy định về các nhiệm vụ chi về tài nguyên 
môi trường (như nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, kinh phí sự 
nghiệp khoa học, vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn khác) không thuộc phạm vi 
điều chỉnh tại Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là 

các Bộ, cơ quan trung ương); các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí chi 
hoạt động kinh tế thực hiện các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. 

Điều 3. Kinh phí chi hoạt động kinh tế đối vói các nhiệm vụ chi về tài 
nguyên môi trường 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 

a) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí chi hoạt động kinh tế đổi với các 
nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với 
các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do các cơ quan, đơn vị ở địa phương 
thực hiện. 

2. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) 

3. Các cơ quan, đon vị, cá nhân sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế 
thực hiện các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường phải theo đúng nội dung 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ, 
tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có 
thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán, chế độ công khai ngân sách theo quy 
định hiện hành. 
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Điều 4ế Các nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường 
1. Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân 

sách trung ương 

a) Quản lý đất đai 

- Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ và theo 
chuyên đề theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

- Tổng hợp, báo cáo thống kê đất đai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất của cả nước và theo vùng; thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh; 

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, kế hoạch 
sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh; 

- Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, theo 
từng vùng; lập bản đồ giá đất; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 

b) Đo đạc và bản đồ 

- Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ 
thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; 

- Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; lập bản đồ 
hành chính toàn quốc và cấp tỉnh; đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia; bản 
đồ chuyên đề phục vụ mục đích chuyên dụng của ngành; 

- Xây dựng hệ thống không ảnh cơ bản, hệ thống không ảnh chuyên dụng; 
hệ thống địa danh sử dụng trong đo đạc và bản đồ; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia, cơ sở dữ liệu 
địa lý chuyên dụng, dữ liệu không gian địa lý; 

- Duy trì, bảo trì hệ thống điểm đo đạc quốc gia, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng. 

c) Địa chất và khoáng sản 

- Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu 
vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ 
chuyên đề và các chuyên đề về địa chất, khoáng sản; 

- Đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại, nhóm khoáng sản và theo cấu 
trúc địa chất có triển vọng nhằm phát hiện khu vực có khoáng sản mới; 

- Thăm dò một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ mục tiêu quốc 
phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội (nếu có) theo quy định của pháp luật 
về khoáng sản; 

- Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực có 
khoáng sản độc hại; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của trung ương; 

- Thổng kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; 
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- Lưu trữ, quản lý thông tin về kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng 
sản, thông tín về khoáng sản; 

- Bả o quản và trưng bàv mẫu vật địa chất, khoáng sản. 

d) Tài nguyên nước 

- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên 
quôc gia.; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; 

- Điều tra hiện ừạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí 
thải, cb ất thải khác vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; 

- Hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên nước đối với các nguồn nước 
liên tỉnh, liên quốc gia thuộc trung ương quản lý; 

- Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm 
r»iiập mặn và các tác hại khác do nước gây ra; 

- Các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông 
liên tỉnh, liên quốc gia; điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên các lưu vực 
sông liên tỉnh; lập quy trình vận hành liên hồ chứa; xây dựng danh mục lưu vực 
sông, danh ưiục nguồn nước theo quy định; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước 
quốc gia. 

đ) Biển và Hải đảo 

- Điều t.ra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của 
pháp luật; 

- Các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ 
bản tài nguyên, mô;i trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thấm 
quyền, cỏ tính chất chi từ nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế; 

- Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vỉ liên tỉnh theo quyết 
địnU của cấp có thầm quyền; 

- Điều tra, đánh giá, thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên biến và hải 
đảo do Trung ưc/ng quản lý; 

- Hoạt động quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên môi trường biển và 
hải đảo quốc gia; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 
trường biến và hải đảo của ngành, quốc gia theo quy định của pháp luật. 

e) ĩvhí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu 

- Hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng 
thủy văr, quốc gia; điều tra, khảo sát bổ sung thông tin, dữ liệu cho mạng lưới 
trạm khi tượng thủy văn quốc gia; 
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- Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn quốc gia; 

- Giám sát biến đổi khí hậu; 

- Xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia và 
giám sát biến đổi khí hậu. 

g) Viễn thám 

- Giám sát tài nguyên, thiên tai bằng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý 
nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; 

- Vận hành, bảo trì hệ thống trạm thu ảnh viễn thám quốc gia; 

- Mua dữ liệu viễn thám (nếu có) phục vụ công tác giám sát tài nguyên 
môi trường và thiên tai, trong trường hợp trạm thu ảnh vệ tinh của Việt Nam và 
cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia không đáp ứng được yêu cầu về khai thác 
và sử dụng dữ liệu viễn thám và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

h) Đa dạng sinh học 

Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về đa dạng sinh học của trung ương theo 
khoản 2 Điều 3 Thông'tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngay 29 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân 
sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa 
dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

i) Các nhiệm vụ chi khác 

- Lập, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch về tài nguyên theo lĩnh vực; 
thống kê ngành và quốc gia về tài nguyên môi trường (không bao gồm thống kê 
lĩnh vực môi trường chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường); 

- Xây dựng, tích hợp, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu chung về tài nguyên 
quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, đánh giá, quản lý 
tài nguyên của trung ương theo quy định của các pháp luật chuyên ngành, nội dung 
có tính chất chi thường xuyên từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế (nếu có); 

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm về quản lý đất 
đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biến và hải đảo, 
khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu, viễn thám, đa dạng sinh học, 
rihiệm vụ chi khác (nếu có) thuộc nhiệm vụ của trung ương; 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lĩnh vực theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành được chi từ nguồn hoạt động kinh tế; tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ về tài nguyên môi trường của trung ương theo nội dung chi từ nguồn 
chi hoạt động kinh tế; 
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- vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế có tính chất chi thường xuyên từ 
nguồn chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường (nếu có); 

- Sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực chi hoạt động kinh tế (trừ đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đâu tư được Nhà nước đặt 
hàng theo giả tính đủ chi phí bao gôm chi phí khâu hao tài sản cô định); 

- Nhiệm vụ chi khác về quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng 
sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và giám sát biến đối khí 
hậu, viễn thám, đa dạng sinh học, chi khác (nếu có) của trung ương. 

2. Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân 
sách địa phương 

a) Quảr\ lý đất đai 

- Điều tra, đánh giá đất đai của địa phương theo định kỳ và theo chuyên đề; 

- Lập, chỉnh ỉý bảri đồ địa chính ở địa phương; 

- Thống kê đất đai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 
địa phươĩ ig; 

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định 
giá đât cụ thể của địa phương; lập bản đồ giá đất; 

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 
đăng ký biên động đất đai, chỉnh lý hô sơ địa chính, cập nhật biên động đât đai 
của đ ịa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có); 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai của 
địa phương. 

b) Đo đạo và bản đồ 

- Các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu quản lý của từng địa 
phương: Thif'ìt ỉập các điêm đo đạc cơ sở chuyên dụng; xây dựng hệ thông 
không ảnh chuyên dụng; thành lập bản đồ hành chính cấp huyện, bản đồ chuyên 
để phục vụ '.nục đích chuyên dụng; 

- Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, địa giới hành 
chính của địa phương. 

c) Địa chất và khoáng sản 

- Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn của địa phương; 

- Khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu 
^/ực kb.ông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương; 



- Lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản của địa phương. 

d) Tài nguyên nước 

- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, 
nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn 
nước nội tỉnh; 

- Điều tra, tổng hợp hiện ừạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước 
thải vào nguồn nước đối với nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước trên địa bàn; 

- Hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên nước của địa phương; 

- Xây dựng và duy trì cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và 
các tác hại khác do nước gây ra thuộc phạm vi địa phương quản lý; 

- Các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước, khắc phục hậu quả tác hại do nước gãy ra ở nguồn nước nội tỉnh; 
xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước 
của địa phương. 

đ) Biển và Hải đảo 

- Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

- Các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ 
bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền, có tính chất chi từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế; 

- Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

- Điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên biển và hải đảo do địa 
phương quản lý; 

- Hoạt động quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo của địa phương; 

- Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển của địa phương; 

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo của địa phương. 

e) Khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu 

- Hoạt động trạm quan trắc khí tượng thủy văn của địa phương; thu thập 
dữ liệu khí tượng thủy văn địa phương; 

- Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, truyền thông tin thiên tai trên địa bàn; 

- Giám sát biến đổi khí hậu của địa phương; 

- Xây dựng, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám 
sát biến đổi khí hậu của địa phương. 
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g) Viễn thám 

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám ở địa phương (nếu có). 

h) Đa dạng sinh học 

Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về đa dạng sinh học của địa phương theo 
khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 
th?.ng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc 
hưởng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân 
?ách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa 
dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

i) Các nhiệm vụ chi khác 

- Lập, điều chừih nhiệm vụ quy hoạch các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch về tài nguyên môi trường; 
thồng kê các chỉ tiêu tải nguyên môi trường của địa phương (không bao gồm 
thống kê lĩnh vực môi trường chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường); 

- Xây dimg địrủi mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm về quản lý đất 
đai, đo đạc và bản đo, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, 
khí tượng thủy vãn và giám sát biến đổi khí hậu, viễn thám, đa dạng sinh học, 
nhiệm vụ chi khác (nếu có) thuộc nhiệm vụ của địa phương; 

- Xây dựn&, tích hợp, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu chung về tài nguyên 
của địa phương t'neo quy định của pháp luật chuyên ngành; ứng dụng công nghệ 
thông ti.n trong c.ông tác điều tra, đánh giá, quản lý tài nguyên theo quy định của 
pháp l jật chuyên ngành, nội dung có tính chất chi thường xuyên từ nguồn kinh 
phí chi hoạt động kinh tế (nểu có); 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lĩnh vực theo quy định của pháp 
lu'Ịt chuyên ngành được chi từ nguồn hoạt động kinh tế; tập huấn chuyên môn 
n ghiệp vụ về tài nguyên môi trường của địa phương theo nội dung chi từ nguồn 
ohi hoạt động, kinh tế; 

- Vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế có tính chất chi thường xuyên từ 
nguồn hoạt động kinh tể về tài nguyên môi trường (nếu có); 

- Sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực chi hoạt động kinh tế (trừ đơn vị sự 
ngViiệp công lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên và chi đầu tư được Nhà nước đặt 
Mrng the 0 giá tính đủ chi phí bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định); 

- Nhiệm vụ chi khác về quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng 
sản, tà i nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí 
hậu, V iễn thám, đa đạng sinh học, chi khác (nếu có) của địa phương. 

3. Việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường của ngân 
sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, theo quy định của các pháp 
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luật chuy ên ngành và do ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyet định. 

4. Điểm i khoản 1 và điểm i khoản 2 của Điều 4 này quy định chung các 
nhiệm vụ chi khác về tài nguyên môi trường, lĩnh vực nào có nhiệm vụ chi khác 
mới được tính, không tính tất cả các nhiệm vụ chi khác. 

Diều s. Múc chi 

1. Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường thực hiện 
theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định. 

2. Một số mức chi cụ thể được quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 6. Lập, chấp ỉìành và quyết toán ngân sách nhà nước 

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi hoạt động kinh té 
đc i với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường thực hiện theo quy định của 
LI.lật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung như sau: 

1. Lạp dự toán 

a) Lập dự toán thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án (gọi tắt là nhiệm vụ, dự 
án); bao gồm: Chi phí lập nhiệm vụ, dự án; chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 
(gồm: Chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung); chi lập báo cáo tổng kết 
nhiệm vụ, dự áji; chi phí khác. Trong đó: 

- Chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của nhiệm 
vụ, dự án) có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: Dự toán được xác định bằng 
(=) khôi lượng công việc nhân (x) với đơn giá dự toán được cơ quan quản lý nhà 
nước có fJiẩm quyền quyểt định; 

- Chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của nhiệm 
vụ, dự án) chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: Dự toán lập căn cứ vào 
nội dung công việc, khối lượng cần thực hiện, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành 
và được cấp có thấm quyền phê duyệt. 

Lập dự toán nhiệm vụ, dự án (bao gồm nhiệm vụ, dự án về đa dạng sinh 
học từ nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế) thực hiện theo quy định từ Phụ lục 
số 01 tìến Phụ lục số 06, ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối với các nhiệm vụ chi khác: Việc lập dự toán thực hiện theo các quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

2.1 rình t:ự lập dự toán ngân sách 

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 
của các cấp có thẩm quyền, tình hình thực hiện dự toán năm trước, nội dung và 
khối lượng công việc cần thực hiện trong năm kế hoạch, định mức kinh tê kỹ 
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thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư 
này. 

a) Ớ Trung ương: Các đơn vị dự toán được giao nhiệm vụ lập dự toán các 
nlr'iệm vụ chi về tài nguvên môi trường, kèm bản thuyết minh chi tiết căn cứ tính 
toán, báo cáo Bộ, cơ quan trung ương xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách 
nhà nước của Bộ, cơ quan 'trung ương, gửi Bộ Tài chính tổng họp, trình Chính 
phủ trình Quốc hội theo quy định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khi lập dự toán kinh phí các nhiệm vụ chi 
về tài nguyên môi trường, bao gồm lập dự toán kinh phí cho điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản bổ sung từ tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 
tiền đầu tư của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

b) Ở đị a phương: Các đơn vị dự toán được giao nhiệm vụ lập dự toán các 
nhiệm vụ chi vê tài nguyên môi trường, kèm bản thuyết minh chi tiết căn cứ tính 
toán, báo céiO đơn vị dự toán cấp I ở địa phương xem xét, tống hợp vào dự toán 
ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán cấp I, gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
xem xét, táng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Phân bổ và giao dự toán 

a) o Trung ương: 

- Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ, cơ quan 
trung U'jng phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách 
trực tb uộc, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà 
nưé c nơi giao dịch để thực hiện; 

- Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra dự toán của Bộ, cơ quan trung ương đã 
gi ao cho các đon vị sử dụng ngân sách theo quy định, 

b) Ở địa phương: 

- Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị dự toán 
cồ p I ở địa phương phân bố và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng 
r.gân sách trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp, đồng thời gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện; 

- Cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán của đơn vị dự 
toán câp I đã giao cho các đơri vị sử dụng ngân sách theo quy định. 

4. về chấp hànb dự toán 

Căn cử dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao, các đơn vị thực hiện rút dự 
toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, việc thực hiện kiểm soát, thanh toán các 
khoản chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 
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theo quy địĩìh của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân 
sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Xử lý số dư kinh phí cuối năm 

Viẹc xử lý số dư cuối năm kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm 
vụ chi vẻ tài nguyên môi trường, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác khoá sổ kế toán cuối năm 
và lập, báo cáo quyết toán ngân sách rihà nước hàng năm. 

6. Công tác quyết toán 

a) về hạch toán: Các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường quy định tại 
Thông tư này hạch toán vào loại các hoạt động kinh tế. Căn cứ nội dung hoạt 
động để hạch toán vào các khoản tương ứng, theo mục lục ngân sách nhà nước 
hiện hành; 

b) về quyết toán theo niên độ ngân sách hàng năm 

Hết năm ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện công tác 
khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán. Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời 
gian nộp và trách nhiệm xét duyệt báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định 
hiện hành: 

Căn cứ các khoản chi ngân sách đã được Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi 
theo khối lượng, công việc hoàn thành theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành để tổng hợp, lập quyết toán chi ngân 
sách theo niên độ ngân sách nhà nước theo quy định về khoản chi ngân sách nhà 
nưóc thường xuyên. 

c) về quyết toán giá trị nhiệm vụ, dự án hoàn thành 

Đối với nhiệm vụ, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán có 
thời hạn thực hiện trên 12 tháng, ngoài việc thực hiện quyết toán theo niên độ, 
các đơn vị còn phải thực hiện quyết toán nhiệm vụ, dự án hoàn thành theo các 
nội đung: 

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho nhiệm vụ, dự án; 

- Báo cáo đánh giá, xác nhận nghiệm thu nhiệm vụ, dự án hoàn thành 
được cơ quan cỏ thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên; 

- Phiếu xác nhận giao nộp sản phẩm hoàn thành đảm bảo chất lượng theo 
quy định; 

- Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí cho nhiệm vụ, dự án được duyệt 
quyết toárì; 

- Số kinh phí ngân sách đã cấp (theo từng năm); 

- Số kinh phí được quyết toán so với số kinh phí đã cấp, trường hợp thừa nộp 
lại ngân sá ch ửieo niên độ ngân sách nhà nước vào năm nộp ngân sách nhà nước. 
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Đối với nhiệm vụ, dự án thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thực hiện theo quy 
định của pháp luật hiện hành về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên. 

Điều 7. Công tác kiểm tra 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương, 
cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan tài 
chính cùng cấp kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; 
việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tại các đơn vị trực thuộc, nhằm bảo 
đảm sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả. 

Điều 8. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 2 năm 2018. 

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, gồm: 

a) Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngàỵ 27 tháng 8 năm 
2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, 
quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

b) Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27^ tháng 2 
năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự 
toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai. 

c) Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 12 
năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc 
quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt 
động quản lý tài nguyên nước; 

d) Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 3 
năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc 
quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các 
nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. 

3. Đối với nhiệm vụ, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán 
nhưng có thời gian thực hiện sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp 
có thẩm quyền phê duyệt dự toán phê duyệt điều chỉnh nội dung công việc của 
nhiệm vụ, dự án chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

4. Đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường từ nguồn kinh phí hoạt 
động kinh tê không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. 

5. Chi thường xuyên và chi nhiệm vụ không thường xuyên của các đơn vị 
sự nghiệp công lập trong lĩnh vực chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường 
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'thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tế và sự nghi ệp khác và văn bản hướng dẫn. 

6. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông 
tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

7. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị kÌỊ^thòi phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đôi 
cho phù hợp./. j'*ỵ 

Noi nhận:&&/ 
•• VP Tổng Bí thư; 
- VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước; 
-VP Chính phủ;  -
- Văn phòng 'Trung ươi\g và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nư'jc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- VP ủy ban Phòng chống ứiam những; 
~ UBND các tính, thành phố trực thuộc TW; 
- SỞTN vàVíTcáctình, TP trực thuộc TW; . 
- Sở Tài chír ih, KRNN các tình, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Websií.e Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đcm vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu;. VT, Vụ HCSN. (35Di) J 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

rân Xuân Hà 
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Phụ lục 01 

Dự TOÁN NHIỆM VỤ, Dự ÁN CHI HOẠT ĐỘNG KINH TÉ 
VE TÀI NGUYÊN MÔI TRỨỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 136/2017/TT-BTC 
ngày 22 thảng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

SỐ 
TT Các khoản mục chi phí Phương pháp 

ỉập dự toán 

1 Chi phí lập nhiệm vụ, dự án 
01 

(theo Phụ lục 4, Phụ 
lục 6) 

2 Chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 

2 — a+b+ 
(theo Phụ lục 2, Phụ 
lục 3, Phụ lục 4, Phụ 
lục 5 và Phụ lục 6) 

a Hạng mục công việc... a 

b Hạng mục công việc... b 

ể.. 

3 Chi phí lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án 
3 

(theo Phụ lục 4, 
Phụ lục 6) 

4 Các chi phí khác 
4=a+b+c (theo Phụ 

lục 4, Phụ lục 6) 
a Chi kiếm tra, nghiệm thu nhiệm vụ, dự án a 

b Chi phí nộp lưu trữ b 

c Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến 
nhiệm vụ, dự án (nếu có) c 

Dư toán nhiêm vu, dư án • • • 7 • 
DT = 1+2+3+4 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính các chi phí cần thiết có liên quan đến 
thực hiện nhiệm vụ, dự án, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí nêu trên. 
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Phụ lục 02 

Dự TOÁN CHI PHÍ THựC HIỆN NHIỆM vụ, Dự ÁN 
(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM vụ, Dự ÁN) 

CÓ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 136 /2017/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

TT Nội dung, cách tính Kết quả 
A Đơn giá sản phâm A = I+II 

I Chi phí trực tiếp 1 = 
1+2+3+4+5+6 

1 Chi phí nhân công: 1 = a+b 
a Chi phí lao động kỹ thuật (LĐKT): 

Số công theo định mức X đơn giá công LĐKT a 

b Chi phí lao động phô thông (LĐPT): 
So công theo định mức X đom giá công LĐPT b 

2 Chi phí vật liệu: 
Định mức vật ỉiệu X đơn giá vật liệu 2 

3 Chi phí công cụ, dụng eụ: 
Số ca sử dụng theo định mức X đơn giá công cụ, dụng cụ 3 

4 Chi phí năng lượng: 
Định mức tiêu hao X đơn giá do Nhà nước quy định 4 

5 Chi phí nhiên liệu: 
Định mức tiêu hao X đơn giá do Nhà nước quy định 5 

6 Chi phí khâu hao tài sản cô định theo quy định hiện hành 
(chỉ tính cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) 

6 

II Chi phí quản lý chung II = IX % 
B Chi phí thưc hiên nhiêm vu, dư án (hoăc hang muc 1. • • • • 7 » V • • o • 

cônp việc của nhiệm vụ, dự án) theo đơn giá: 
Khối lượng công việc X đơn giá sản phấm 

B= KL X A 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung chi cần thiết có liên quan 
đến nhiệm vụ, dự án phải thực hiện, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí 
nêu trên. 
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Phu luc 03 
• • 

Dự TOÁN CHI PHÍ THỤC HIỆN NHIỆM vụ, Dự ÁN 
(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM vụ, Dự ÁN) 

CHƯA CÓ ĐỊNH MỨC KINH TÉ KỸ THUẬT 
(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 136 /2017/TT-BTC 

ngà)' 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

STT Nội đung, cách tính Kết quả 

I Chi phí trực tiếp I=1+2+3+4+5+6 

1 Chi phí nhỗ,n công: 1 - a+b 

a Chi phí còng lao động kỹ thuật (LĐKT): 
Số công LĐKT cần thiết X đơn giá công LĐKT 

a 

h Chi phí lao động phổ thông (LĐPT): 
Sô công cần thiết thuê ngoài X đơn giá công LĐPT b 

2 Chi phí vật liệu: 
Khối lượng vật liệu cần sử dụng X đơn giả vật liệu 2 

3 Chi phí công cụ, dụng cụ: 
Sỏ ca thực tế cần sử dụng X đơn giá công cụ, dụng cụ 3 

4 
Chi phí năng lượng: 
L ượng tiêu thụ cần thiết X đơn giả do Nhà nước quy 
cđinh 

4 

5 
Chi phí nhiên liệu: 
Khôi ỉượng cần sử dụng X đơn giá do Nhà nước quy 
định 

5 

6 Chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện 
hành (chỉ tính cho doanh nghiệp, đơn Vỉắ sự nghiệp 

ccmg lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đẩu tư) 

6 

II Chi phí quản iý chung n = IX % 

III 
i 

Chi phí thực hiện nhiệm yụ, dự án (hoặc hạng mục 
công việc cíía nhiệm vụ, dự án) 

III = I+II 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung chi cần thiết có liên quan 
đến nhiệm vụ, dự án phải thực hiện, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí 
nêu trên. 
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Phu luc 04 
• • 

LẬP Dự TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHIỆM vụ, Dự ÁN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 136 /2017/TT-BTC 

ngày 22 thảng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

I. Dự toán chi phí lập nhiệm vụ, dự án 

1. Chi phí lập nhiệm vụ, dự án: gồm chi phí lập đề cương nhiệm vụ, dự 
án; chi phí thu thập, khảo sát, lấy và gia công phân tích một số mẫu phục vụ lập 
đề cương (theo quy trình quy phạm kỹ thuật nếu có); phân tích tư liệu, kết quả 
khảo sát; lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối 
lượng công việc và lập dự toán kinh phí; họp hội đồng xét duyệt đề cương, xin ý 
kiến thẩm định, hoàn thiện cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

a) Đối với nhiệm vụ, dự án có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự 
toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự toán chi phí được tính trên cơ sở 
khối lượng (x) đơn giá dự toán. 

b) Đối với nhiệm vụ, dự án chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
dự toán: Dự toán chi phí tính theo tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp nhiệm vụ, dự án; 
mức cụ thể như sau: 

Hạng mục 
công việc 

Chi phí trực tiếp (tỷ đồng) Hạng mục 
công việc <5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Nhóm I (%) 3,88 3,00 2,29 1,98 1,74 1,56 1,39 1,23 1,10 1,00 
Nhóm II (%) 3,54 2,10 1,70 1,40 1,15 1,00 0,93 0,84 0,76 0,70 
Nhóm III (%) 1,60 1,00 0,80 0,70 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40 

Đối với nhiệm vụ, dự án có chi phí thực hiện lớn hơn 50 tỷ đồng, thì cứ 1 
tỷ đồng tăng thêm được bổ sung 0,003 của phần tăng thêm. 

Đối với nhiệm vụ, dự án có chi phí thực hiện nằm trong các khoảng của 
hai giá trị quy định trong bảng trên được tính theo phương pháp nội suy như sau: 

(Kb - Ka) 
Ki  =  Kb -  x (Gi -Gb)  

Ga-Gb 
Trong đó: Ki: Chỉ phỉ lập nhiệm vụ, dự án cần tính (tỷ ỉệ %); Ka: Chỉ phí 

lập nhiệm vụ, dự án cận trên (tỷ lệ %); Kb: Chi phỉ lập nhiệm vụ, dự án cận 
dưới (tỷ lệ %); Gi: Kinh phí của nhiệm vụ, dự án cần tính (tỷ đông); Ga: Kinh 
phỉ của nhiệm vụ, dự án cận trên (tỷ đồng); Gb: Kinh phỉ của nhiệm vụ, dự án 
cận dưới (tỷ đồng). 
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Trong trường hợp nhiệm vụ, dự án được lập và phê duyệt thành hai bước 
(bước xây dựng và trình phê duyệt tổng thể dự án; bước lập và trình phê duyệt 
thiết kế kỹ thuật - dự toán), dự toán kinh phí lập nhiệm vụ, dự án phân bô cho 
từng bước công việc do các Bộ, địa phương quyêt định trong tông kinh phí lập 
nhiệm vụ, dự án theo tỷ lệ nêu trên. 

Chi phí lập nhiệm vụ, dự án theo tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp tại bảng số 
liệu nêu trên là tính cho nhiệm vụ, dự án theo quy định có tất cả các chi phí lập 
nhiệm vụ, dự án quy định tại khoản 1 nêu trên; do vậy khi lập dự toán chỉ tính 
các chi phí mà nhiệm vụ, dự án phải thực hiện, không tính tất cả các chi phí nêu 
trên nếu không phải thực hiện (ví dụ như chi phí thu thập, khảo sát, lấy và gia 
công phân tích một số mẫu phục vụ lập đề cương; phân tích tư liệu, kết quả khảo 
sát; lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công). Căn cứ vào nội 
dung công việc, khối lượng thực hiện, chế độ tài chính hiện hành và một số mức 
chi quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này, để dự toán kinh phí lập nhiệm 
vụ, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm (như duy trì hoạt động 
của hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên môi trường; hệ thống điểm đo đạc 
quốc gia, điêm đo đạc cơ sở chuyên dụng; trạm thu ảnh viên thám quôc gia; xây 
dựng, điều chỉnh kế hoạch, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên môi trường; xây 
dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm; tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; cập nhật, lưu trữ, duy trì quản lý thông tin, 
cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường; nhiệm vụ thường xuyên khác nếu có) và 
các nhiệm vụ không thường xuyên (như bảo trì hệ thống trạm thu ảnh viễn thám 
quốc gia, mua dữ liệu viễn thám, sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị, và nhiệm 
vụ không thường xuyên khác nếu có), thực hiện theo quy định hiện hành, không 
tính dự toán lập nhiệm vụ. 

Trường hợp nhiệm vụ cần thiết (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt phải có chi phí lập nhiệm vụ, được tính theo khối lượng công việc thực 
hiện cụ thể và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. 

II. Lập dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 
lệ Lập dự toán chi phí thực hiện nhiệm yụ, dự án (hoặc hạng mục 

• ỉ • JL • • • • ' • \ • • o • 

công việc của nhiệm vụ, dự án) có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản 
phẩm: 

Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của 
nhiệm vụ, dự án): Đơn giá sản phẩm bằng (=) Chi phí trực tiếp cộng (+) Chi phí 
quản lý chung. 

a) Chi phí trực tiếp: Là các khoản mục chi phí trực tiếp, gồm: chi phí 
nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí 
nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định. Cách tính như sau: 

- Chi phí nhân công: Gồm chi phí lao động kỹ thuật và chi phí lao động 
pho thông (nếu có) tham gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 
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+ Chi phí lao động kỹ thuật bằng (=) số công lao động kỹ thuật theo định 
mức nhân (x) đơn giá ngày công lao động kỹ thuật. 

Trong đó: 

Tiền lương một tháng Các khoản phụ cấp, 
theo cấp bậc kỹ thuật + đóng góp 01 tháng theo 
quy định trong định chế độ 

Đơn giá ngày mức 
công lao động kỹ = 
thuạt 26 ngày công/tháng 

Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức thực 
hiện theo hệ số lương ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang và văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có); 
mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Các khoản phụ cấp, đóng góp theo chế độ: Phụ cấp lương; các khoản đóng 
góp theo lương theo chế độ quy định hiện hành; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp 
lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ 
cấp khác (nếu có) theo chế độ quy định hiện hành; lương phụ (nếu có) theo chế 
độ quy định của pháp luật hiện hành. 

Khi lập dự toán các nhiệm vụ, dự án chỉ tính các khoản phụ cấp theo chế 
độ được hưởng theo quy định của Nhà nước và theo các Thông tư hướng dẫn 
thực hiện chế độ phụ cấp hiện hành, không tính toàn bộ các khoản phụ cấp nêu 
trên trong nhiệm vụ, dự án. 

+ Chi phí lao động phổ thông bằng (=) số công lao động phổ thông theo 
định mức nhân (x) đơn giá ngày công lao động phổ thông. 

Trong đó đơn giá ngày công lao động phổ thông: Đổi với nhiệm vụ do ngân 
sách trung ương đảm bảo lấy theo giá bình quân chung của khu vực thi công 
trong năm; đối với nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo theo giá ngày 
công lao động phổ thông do từng địa phương quy định. 

- Chi phí vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí vật liệu bằng (=) Tổng số lượng từng loại vật liệu theo định mức 
nhân (x) đơn giá từng loại vật liệu. 

Trong đó đơn giá vật liệu: Đối với nhiệm vụ do ngân sách trung ương 
đảm bảo, căn cứ theo giá trung bình của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có khu vực thi công trong năm; đối với nhiệm vụ do ngân sách địa phương 
đảm bảo, căn cứ theo giá thị trường tại địa phương. 
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- Chi phí công cụ, dụng cụ: Là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bô 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí công cụ, = số ca sử dụng X Đơn giá sử dụng công 
dụng cụ công cụ, dụng cụ cụ, dụng cụ phân bổ cho 

theo định mức 01 ca 
Trong đó: 

Đơn giá sử dụng Đơn giá công cụ dụng cụ 
cong cụ, dụng cụ - Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ X 26 

p an ° theo đinh mức (tháng) ngày 
cho 01 ca * 

Đơn giá công cụ, dụng cụ: như cách xác định đơn giá vật liệu nêu trên. 

- Chi phí năng lượng: Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc 
thiết bị vận hành trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí năng lượng bằng (=) Năng lượng tiêu hao theo định mức nhân (x) 
đơn giá do Nhà nước quy định. 

- Chi phí nhiên liệu: Là chi phí sử dụng nhiên liệu trong thời gian thực 
hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí nhiên liệu bằng (=) số lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức 
nhân (x) đơn giá do Nhà nước quy định. 

- Chi phí khấu hao khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành về khấu 
hao tài sản cố định đổi với đơn vị sự nghiệp công lập và theo lộ trình kết cấu chi 
phí khấu hao tài sản cố định vào giá sản phẩm do cấp có thẩm quyền quy định. 

Trong đó chi phí khấu hao máy móc thiết bị là hao phí về máy móc thiết bị 
sử dụng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án. Chi phí khấu hao máy móc thiết 
bị bằng (=) Số ca máy theo định mức nhân (x) Mức khấu hao một ca máy. 

Trong đó 

Mức khấu hao Nguyên giá 
một ca máy 55 ca máy SỊJ dụng một năm X số năm sử dụng 

Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị 
đo biến là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca. 

b) Chi phỉ quản lý chung: Theo khoản 3 dưới đâyẵ 

2ề Lập dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục 
công việc của nhiệm vụ, dự án) chưa có đinh mức kinh tế kỹ thuât và đơn 
giá sản phẩm 

Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của 
nhiệm vụ, dự án) bằng (=) Chi phí trực tiếp cộng (+) Chi phí quản lý chung. 
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a) Chi phỉ trực tiếp: Là các khoản mục chi phí trực tiếp, gồm: chi phí 
nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí 
nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định. Cách tính như sau: 

- Chi phí nhân công: Gồm chi phí lao động kỹ thuật và chi phí lao động 
phổ thông (nếu có) tham gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

+ Chi phí lao động kỹ thuật bằng (=) số công lao động kỹ thuật thực tế cần 
thiết nhân (x) đơn giá ngày công lao động kỹ thuật theo cấp bậc kỹ thuật phù hợp. 

Trong đó đơn giá ngày công lao động kỹ thuật như cách xác định đơn giá 
ngày công lao động kỹ thuật của nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của 
nhiệm vụ, dự án) có định mức kinh tế kỹ thuật quy định tại điểm a khoản 1 phần 
II nêu trên. 

+ Chi phí lao động phổ thông bằng (=) số công lao động phổ thông cần 
thuê ngoài nhân (x) đơn giá ngày công lao động phổ thông. 

- Chi phí vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí vật liệu bằng (=) Tổng số lượng từng vật liệu cần sử dụng nhân 
(x) đơn giá từng loại vật liệu. 

- Chi phí công cụ, dụng cụ: Là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí công cụ, dụng cụ bằng (=) số ca sử dụng công cụ, dụng cụ cần 
thiết nhân (x) Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho 01 ca. 

Trong đó đơn giá ngày công lao động phổ thông; đơn giá vật liệu, công 
cụ, dụng cụ như cách xác định tại điểm a khoản 1 phần II nêu trên. 

- Chi phí năng lượng: Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc 
thiết bị vận hành trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí năng lượng bằng (=) Năng lượng tiêu hao cần thiết nhân (x) đơn 
giá do Nhà nước quy định. 

- Chi phí nhiên liệu: Là chi phí sử dụng nhiên liệu trong thời gian thực 
hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí nhiên liệu bằng (=) số lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức 
nhân (x) đơn giá do Nhà nước quy định. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định như quy định tại điểm a khoản 1 phần II 
nêu trên. 

b) Chi phí quản ỉỷ chung: Theo Khoản 3 dưới đây. 

3. Chi phí quản lý chung 
Chi phí quản lý chung, gồm: chi phí tiền lương, phụ cấp lương và các 

khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiếm thất 
nghiệp, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, 
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xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; 
chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý đôi với 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đâu tư; doanh 
nghiệp thực hiện); chi hội nghị triển khai, sơ kết, tông kêt của đơn vị; chi phí 
chuyển quân; chi phí làm nhà tạm (hoặc thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công; 
chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị thực hiện và các chi 
phí khác mang tính chất quản lý có liên quan đên thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

a) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên); doanh nghiệp tham 
gia thực hiện nhiệm vụ, dự án, chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ 
% tính trên chi phí trực tiếp, quy định cho từng nhóm công việc như sau: 

Nhóm công việc 

Nhiệm vụ, dự án 
(hoặc hạng mục công 

việc có định mức 
kinh tế kỹ thuật) 

Nhiệm vụ, dự án 
(hoặc hạng mục 

công việc không có 
định mức kinh tế 

kỹ thuật) 

1. Ngoại nghiệp 

Nhóm I 28% 23% 

Nhóm II 25% 18% 

Nhóm III 20% 15% 

2. Nội nghiệp (nhóm I, II, III) 15% 12% 

Trong đó: 

* Ngoại nghiệp: gồm toàn bộ các công việc thực hiện ở thực địa. 

* Nội nghiệp: gồm toàn bộ các công việc thực hiện trong phòng làm việc. 

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ, dự án theo 
đơn giá không tính chi phí khấu hao tài sản cố định, thì chi phí quản lý chung 
được tính theo tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp (không bao gồm chi phí khấu hao tài 
sản cố định). 

Việc phân bổ chi phí quản lý chung cho các nội dung chi phí cụ thế tại 
khoản 3 nêu trên, do các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương quyết định. 

b) Đổi với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý nhà nước đã được 
ngân sách nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ, dự án 
(nếu có): được tính chi phí quản lý chung tối đa 25 triệu đồng/năm/nhiệm vụ, dự 
án, đối với nhiệm vụ, dự án có tống chi phí trực tiếp đến 5 tỷ đồng; trường hợp 
nhiệm vụ, dự án có tổng chi phí trực tiếp lớn hơn 5 tỷ đồng thì cứ 1 tỷ đồng tăng 
thêm được bổ sung 0,003 của phần tăng thêm. 

22 



Trường hợp nhiệm vụ, dự án có chi phí chuyển quân, chi phí làm nhà tạm 
(hoặc thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn 
giao sản phẩm của đơn vị thực hiện và các chi phí khác có liên quan đến thực 
hiện nhiệm vụ, dự án (nếu có), đơn vị lập dự toán ở khoản mục các chi phí khác, 
theo khối lượng công việc thực hiện cụ thể, chế độ chi tiêu hiện hành và được 
cấp có thấm quyền phê duyệt. 

* Đối với nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, căn cứ vào tình hình 
thực tế thực hiện nhiệm vụ, dự án và khả năng của ngân sách địa phương, Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền 
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung cho 
phù họp, nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý chung quy định trên đây. 

III. Dự toán chi phí lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án (chỉ áp dụng đối 
với nhiệm vụ, dự án phải lập báo cáo tổng kết theo quy định của cấp có thẩm quyền) 

1. Dự toán chi phí lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án theo mức quy định 
tại phụ lục 6 kèm theo Thông tư này. 

Đối với nhiệm vụ, dự án theo quy định của cấp có thẩm quyền lập báo cáo 
tổng kết bao gồm có lập các loại tài liệu, bản vẽ chuyên môn có liên quan đến báo 
cáo, các nội dung khác (nếu có) thì được tính thêm kinh phí của các nội dung có 
liên quan trên theo khối lượng công việc và chế độ chi tiêu hiện hành. 

2. Riêng lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản (bao gồm các khoản chi phí thu thập tài liệu bố sung, chỉnh lý, tống 
hợp tài liệu trong phòng và viết báo cáo kết quả thực hiện dự án; thành lập các 
loại tài liệu, bản vẽ chuyên môn liên quan đến báo cáo cho đến khi hoàn thành 
sản phẩm để nộp vào lưu trữ nhà nước theo quy định) lập dự toán như sau: 

a) Đối với nhiệm vụ, dự án có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự 
toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự toán lập báo cáo tống kết tính trên 
cơ sở khối lượng nhân (x) đơn giá dự toán. 

b) Đối với nhiệm vụ, dự án chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
dự toán: Dự toán chi phí lập báo cáo tong kết tính theo tỷ lệ % trên chi phí thực 
hiện nhiệm vụ, dự án, cụ thể như sau: 

Loại 
cong 
việc 

Chi p lí thưc liên nhiệm vụ, dự án ( tỷ đồng) Loại 
cong 
việc <3 5 10 15 20 30 35 40 45 50 

Nhóm I 7,93 7,14 6,03 4,00 2,75 2,08 1,75 1,42 1,16 1,00 

Nhóm II 7,93 6,43 6,03 3,20 2,20 1,67 1,40 1,13 0,93 0,80 

Nhóm III 3,00 2,63 2,50 2,40 1,65 1,25 1,05 0,85 0,69 0,60 
r > 

Đôi với nhiệm vụ, dự án có chi phí thực hiện lớn hơn 50 tỷ đông, thì cứ 
> t > 

01 tỷ đông tăng thêm được bô sung 0,015 của phân tăng thêm. 
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Đối với nhiệm vụ, dự án có chi phí thực hiện nằm trong các khoảng của 
hai giá trị quy định trong bảng trên được tính theo phương pháp nội suy như 
điểm b khoản 1 phần I nêu trên. 

IV. Lập dự toán các chi phí khác 
1. Chi phí kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ, dự án: Là chi phí để kiểm tra, 

giám sát trong quá trình thi công, thẩm định, tổ chức nghiệm thu khối lượng, 
chất lượng sản phẩm hoàn thành theo quy chế kiếm tra, nghiệm thu của cấp có 
thẩm quyền và tổ chức thẩm định, xét duyệt nhiệm vụ, dự án hoàn thành. 

a) Lập dự toán chi phí kiểm tra, nghiệm thu tính theo tỷ lệ (%) trên chi phí 
thực hiện nhiệm vụ, dự án (gồm: chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung) như sau: 

- Nhiệm vụ, dự án về quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ: Chi phí kiểm tra, 
nghiệm thu được tính trên chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án như sau: Nhóm I: 
Ngoại nghiệp: 3%, nội nghiệp: 2%; nhóm II: Ngoại nghiệp: 4%; nội nghiệp: 3%; 
nhóm III: Ngoại nghiệp: 5%; nội nghiệp: 4%. 

- Nhiệm vụ, dự án về địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước: Chi phí 
kiểm tra, nghiệm thu được tính tối đa không quá 1,5% trên chi phí thực hiện 
nhiệm vụ, dự án. 

- Đối với các nhiệm vụ, dự án về biển và hải đảo; khí tượng thủy văn và 
giám sát biến đổi khí hậu; viễn thám; đa dạng sinh học và nhiệm vụ chi khác 
(nếu có): Căn cứ quy chế kiểm tra, nghiệm thu do cấp có thẩm quyền ban hành, 
đơn vị lập dự toán chi phí kiểm tra, nghiệm thu theo khối lượng công việc cụ 
thể, chế độ chi tiêu hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhưng tối 
đa không vượt quá 1,5% trên chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

b) Đối với các nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền không phải 
kiểm tra, nghiệm thu, thì không được tính dự toán kinh phí kiểm tra, nghiệm thu 
tại Điểm a Khoản 1 nêu trên. 

2ẻ Chi phí nộp lưu trữ (nếu có): Dự toán được xác định trên cơ sở khối lượng 
công việc cụ thể, chế độ chi tiêu hiện hành (bao gồm chi phí khác theo quy định 
nếu có như mua hòm, ống đựng tài liệu, đóng quyển, đĩa lưu giữ số liệu, báo cáo, 
giao nộp mẫu vật lưu tại đơn vị và cơ quan nhà nước theo quy định) 

3. Chi phí vận chuyển lao động và thiết bị từ trụ sở đơn vị thực hiện đến 
địa điếm tập kết công trình (vận chuyển ngoài vùng thực hiện nhiệm vụ, dự án): 
Dự toán được tính theo khối lượng thực tế thực hiện và chế độ chi tiêu hiện hành 

4. Dự toán chi phí ăn định lượng trên biển và chi phí mua nước ngọt khi 
làm việc ở vùng thiếu nước ngọt theo chế độ quy định của Nhà nước. 

5. Chi phí bồi thường thiệt hại về tài sản, hoa màu trên đất (nếu có): Căn 
cứ vào giá đền bù của địa phương và quy định hiện hành của nhà nước. 

6. Chi phí thuê tàu, thuyền (chỉ tính đối với nhiệm vụ, dự án thi công trên 
sông, biến và cho đơn vị không có tàu, thuyền): Thời gian thuê tàu, thuyền căn 
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cứ vào thời gian thi công trên sông, biển; đơn giá thuê tàu, thuyền theo giá địa 
phương có xác nhận của cơ quan tài chính hoặc của chính quyền sở tại, để xác 
định dự toán thuê tàu, thuyền. 

7. Các khoản chi phí khác, gồm: thuê máy móc, thiết bị, phương tiện thi 
công (chỉ tính trong trường hợp đơn vị thực hiện không có đủ máy móc, thiết bị, 
phương tiện thi công theo danh mục quy định trong định mức kinh tế kỹ thuật; 
không tính thuê cho đom vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư, doanh nghiệp thực hiện do đơn giá đã tính chi phí khấu hao tài sản cố 
định); chi làm đường tạm, sửa đường, làm nền khoan (chỉ tính cho nhiệm vụ, dự 
án theo quy định của cấp có thẩm quyền phải làm); mua tài liệu, số liệu; chuyên 
gia, công tác phí (nếu có) và một số khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến 
nhiệm vụ, dự án (nếu có): Dự toán tính theo khối lượng thực tế thực hiện và chế 
độ chi tiêu hiện hành. 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính chi phí khác có liên quan đến thực hiện 
nhiệm vụ, dự án, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí khác nêu trên. 

V. Một số nội dung khác 

1. Khi lập dự toán tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 và Phụ lục 4 (tại Khoản 1 và 
Khoản 2 Phần II) nêu trên đối với nhiệm vụ, dự án do đơn vị sự nghiệp công lập, 
cơ quan quản lý nhà nước đã được ngân sách nhà nước cấp tiền lương, phụ cấp 
lương, các khoản đóng góp theo chế độ, chi thường xuyên (bao gồm đơn vị chi 
thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí và 
lệ phí nếu được thực hiện nhiệm vụ, dự án), thì dự toán của nhiệm vụ, dự án 
không tính chi phí công lao động kỹ thuật cho số biên chế, cán bộ, viên chức của 
cơ quan, đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án (được tính làm thêm 
giờ theo chế độ quy định hiện hành, trong chi phí nhân công) và chi phí quản lý 
chung phải trừ kinh phí chi thường xuyên của số biên chế, cán bộ, viên chức 
trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án và không tính chi phí khấu hao tài sản 
cố định. 

2. Đối với chi phí lập nhiệm vụ, dự án; chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 
(hoặc hạng mục công việc của nhiệm vụ, dự án); chi phí lập báo cáo tổng kết và 
các chi phí khác ở Phụ lục 4 này, chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
dự toán: căn cứ theo khối lượng thực hiện, chi phí thực tế, chế độ chi tiêu hiện 
hành của Nhà nước và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, quyết toán theo quy định hiện hành. 

3. Phân loại công việc lập nhiệm vụ, dự án; chi phí chung; lập báo cáo 
tống kết; kiếm tra, nghiệm thu theo các nhóm I, nhóm II, nhóm III theo phụ lục 
5 kèm theo Thông tư này. 

4. Đối với nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch tại Điểm i Khoản 1 và 
Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư này theo nội dung quy định tại Thông tư số 
24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 
lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm 
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vụ, dự án quy hoạch; Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9 tháng 2 năm 
2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, 
thẩm định và công bố quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu và các văn bản sửa đôi, bô sung, 
thay thế (nếu có). 

5. Đối với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo thực hiện 
các dự án của đơn vị sự nghiệp cấp dưới trực thuộc thì được tính chi phí quản lý 
bằng 5% trên chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án, ngân sách nhà nước không cấp 
kinh phí chi hoạt động thường xuyên. 
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Phụ lục 05 
PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM vụ, Dự ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 136 /2017VTT-BTC 
ngày 22 thảng 12 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

1. Quản lý đất đai 
- Nhóm II: Điều tra, đánh giá đất đai theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh 

lý bản đồ địa chính; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
- Nhóm III: Tổng hợp, thống kê đất đai, kiểm kê đất đai; lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều 
chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, xác định giá đất, lập bản đồ giá đất; đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động 
đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động đất đai; xây dựng, cập nhật, 
quản lý thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. 

2. Đo đac và bản đồ • 

- Nhóm I: Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; đo 
đạc và bản đồ về biên giới quốc gia; thiết lập hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số 
liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điếm đo đạc cơ sở chuyên dụng. 

- Nhóm II: Lập bản đồ chuyên đề phục vụ mục đích chuyên dụng; đo đạc 
và bản đồ về địa giới hành chính. 

- Nhóm III: Lập bản đồ hành chính; xây dựng hệ thống không ảnh cơ bản, 
hệ thống không ảnh chuyên dụng; hệ thống địa danh sử dụng trong đo đạc và 
bản đồ; xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ, 
địa giới hành chính; thiết lập hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc 
quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng. 

3. Địa chất và khoáng sản 
- Nhóm I: Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất. 
- Nhóm II: Đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại, nhóm khoáng sản và 

theo cấu trúc địa chất có triển vọng; điều tra địa chất tai biến, địa chất môi 
trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và các chuyên đề về địa 
chất, khoáng sản; thăm dò một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ mục tiêu 
quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; khoanh định khu vực có khoáng 
sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực có khoáng sản độc hại; khu vực dự trữ khoáng sản 
quốc gia; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu vực cấm hoặc 
tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

- Nhóm III: Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác; lưu trữ, quản lý thông tin về kết quả điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản, thông tin khoáng sản; tiếp nhận bảo quản và trưng bày mẫu vật địa 
chất, khoáng sản. 
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4. Tài nguyên nước 
- Nhóm II: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải vào nguồn nước. 

- Nhóm III: Hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên nước; kiểm kê tài 
nguyên nước; xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra; các hoạt động bảo vệ tài 
nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, khắc phục hậu quả 
tác hại do nước gây ra; điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên các lưu vực 
sông; lập quy trình vận hành liên hồ chứa; xây dựng danh mục lưu vực sông, 
danh mục nguồn nước, xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; 
xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu vê tài nguyên nước. 

5. Biển và Hải đảo 
- Nhóm II: Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo; các nhiệm vụ, dự 

án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo. 

- Nhóm III: Hoạt động quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo; quản lý tổng họp tài nguyên vùng bờ; điều tra, đánh giá, 
thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên biển và hải đảo; thiết lập và quản lý hành 
lang bảo vệ bờ biển; xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên môi trường biển và hải đảo. 

6. Khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu 
- Nhóm II: Điều tra, khảo sát bổ sung thông tin, dữ liệu cho mạng lưới 

trạm khí tượng thủy văn. 

- Nhóm III: Hoạt động quan ừắc khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn, truyền thông tin thiên tai; giám sát biến đổi khí hậu; xây dựng, 
quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu; 
các nội dung khác về khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu. 

7. Viễn thám 
Nhóm III: Giám sát tài nguyên, thiên tai bằng công nghệ viễn thám; xây 

dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám. 

8. Đa dạng sinh học 

Nhóm III: Các nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học; riêng chi hoạt động của Ban 
quản lý khu bảo tồn theo cơ chế tài chính theo quyết định của cấp có thấm quyền. 

9. Các nhiệm vụ chi khác 

Nhóm III: Xây dựng, tích hợp, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu chung về tài 
nguyên; thống kê chỉ tiêu về tài nguyên môi trường (không bao gồm thống kê 
lĩnh vực môi trường); ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, 
đánh giá, quản lý tài nguyên theo quy định của các pháp luật chuyên ngành (nếu 
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có); xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá; các nhiệm vụ chi khác về tài 
nguyên môi trường (nếu có). 

Đối với nhiệm vụ lập, điều chỉnh các nhiệm vụ quy hoạch các lĩnh vực (trừ 
quy hoạch sử dụng đất) theo quy định tại khoản 3 phần V phụ lục 4 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 
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Phụ lục 06 
MỘT SỐ MỨC CHI NHIỆM vụ, Dự ÁN VÈ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 136 /2017/TT-BTC ngày 22 thảng 12 năm 
2017 của Bộ Tài chính) 

Số 
TT Nội dung chi Đơn vi tính • 

Khung, mức chi tối đa 
(1.000 đ) Ghi chú 

1 Chi lập đề cương nhiệm 
vu, dư án 

Lập đề cương nhiệm vụ nhiệm vụ 1.000-2.000 

Lập đề cương dự án dự án 3.000 - 5.000 
Tùy theo mức độ 
phức tạp của 
nhiệm vụ, dự án 

2 Họp hội đồng xét duyệt đề 
cương nhiệm vụ, dự án Buổi họp không tỉnh chỉ 

họp hội đồng đối 
với nhiêm vu 
đươc giao 

Chủ tịch Hội đồng người/buổi 500 

không tỉnh chỉ 
họp hội đồng đối 
với nhiêm vu 
đươc giao Thành viên, thư ký người/buôi 300 

không tỉnh chỉ 
họp hội đồng đối 
với nhiêm vu 
đươc giao 

Đai biêu đươc mời tham dư người/buôi 150 thường xuyên 
hàng năm 

Nhận xét đánh giá của ủy 
viên phản biện Bài viết 500 

Theo quy chế của 
cấp có thẩm 
quyền quỵ định 
có nhận xét đánh 
giá của ủy viên 
phản biện và ủy 
viên hội đồng 
mới được tỉnh 

Nhận xét đánh giá của ủy 
viên hội đồng Bài viết 300 

3 

Lấy ý kiến thẩm định dự 
án bằng văn bản của 
chuyên gia và nhà quản lý 
(tối đa không quá 5 bài viết) 

Bài viết 500 

Trường hợp 
không thành lập 
Hội đồng xét 
duyệt đề cương 

4 Điều tra, khảo sát 

a Lập mẫu phiếu điều tra Phiếu mẫu 
được duyệt 500 

b Chi cho đối tượng cung cấp 
thông tin 
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SỐ 
TT 

Nội dung chi Đơn vị tính Khung, mức chi tối đa 
(1.000 đ) Ghi chú 

- Cá nhân Phiếu 50 

-Tổ  chức  Phiếu 100 

c 

Chi cho điều tra viên; công 
quan trắc, khảo sát, lấy mẫu 
(trường hợp thuê ngoài theo 
vụ việc nếu có) 

Người/ngày 
công 

Mức tiền công 1 
người/ngày tối đa không 
quá 200% mức lương cơ 
sở, tính theo lương ngày 
do Nhà nước quy định 
cho đơn vị sự nghiệp 
công lập tại thời điểm 
thuê ngoài (22 ngày) 

d Chi cho người dẫn đường người/ngày 100 Chỉ áp dụng cho 
điêu tra thuộc 
vùng núi cao, 
vùng sâu cần có 
người địa 
phương dẫn 
điỉờng và người 
phiên dịch cho 
điều tra viên 

đ Chi cho người phiên dịch 
tiếng dân tộc người/ngày 200 

Chỉ áp dụng cho 
điêu tra thuộc 
vùng núi cao, 
vùng sâu cần có 
người địa 
phương dẫn 
điỉờng và người 
phiên dịch cho 
điều tra viên 

5 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, 
dự án 

- Nhiệm vụ 
- Dự án 
(Riêng lập báo cáo tổng kết 
nhiệm vụ, dự án điều tra cơ 
bản địa chất về khoáng sản 
theo Khoản 2 Phần III Phụ lục 
4 kèm theo Thông tư này) 

Báo cáo 

5.000 
10.000-15.000 

Tùy theo tính 
chất, quy mô của 
dự án, nhiệm vụ 

6 

Hội thảo (nếu có) 
Người chủ trì 
Thư ký hội thảo 
Đại biểu được mời tham dự 
Báo cáo tham luận 

người/buổi 
hội thảo 
Bài viết 

500 
300 
150 
350 

7 

Hội đồng nghiệm thu 
nhiệm vụ, dự án 
- Nghiệm thu nhiệm vụ: 
Chủ tịch hội đồng 
Thành viên, thư ký 

người/buổi 400 
200 

7 

- Nghiệm thu dự án: 
Chủ tịch Hội đồng 700 

31 



SỐ 
TT Nội dung chi Đơn vị tính Khung, mức chi tối đa 

(1.000 đ) Ghi chú 

Thành viên, thư ký hội đông 
Nhận xét đánh giá của ủy 
viên phản biện 

naười/buôi 

bài viết 

400 

500 

Nhận xét đánh giá của ủy 
viên hội đồng (nếu có) 
Đại biểu được mời tham dự 

bài viết 

người/buổi 

400 

150 

Mức chi quy định trên đây là mức chi tối đa, tày điều kiện thực tế và khả 
năng của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch úy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định mức chi cụ thể để thực hiện ở địa phương. 

Ngoài ra một số mức chi khác quy định tại các văn bản sau: 
a) Chi công tác phí, hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị. 

b) Chi tạo lập thông tin điện tử, tạo lập cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ 
thông tin theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử; Thông 
tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngay 15 tháng 2 năm 
2012 của Bộ Tài chính - Bộ Ke hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các văn bản 
quy định về định mức, đơn giá khác được cấp có thẩm quyền ban hành. 

c) Chi quan trắc và phân tích mẫu theo định mức, đơn giá được cấp có 
thẩm quyền ban hành, theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật chuyên 
ngành (nếu có). 

d) Chi truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư liên tịch 
số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tai chính - Bộ 
Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuấn tiếp 
cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

đ) Chi làm thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC 
ngày 5 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức. 
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