
BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA V IỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 60/2008/QĐ - BTC - - - -
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 
57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003, Nghị 
định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quỵ định chi tiết thi 
hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; một số Điều 
của Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh giống vật nuôi, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 
văn số 1432/BNN-QLCL ngày 22/5/2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các biểu mức thu phí, lệ phí 

quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản, bao gồm:

1. Biểu Mức thu lệ phí về cồng tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh 
thuỷ sản (phụ lục số 1);

2. Biểu mức thu lệ phí về công tác thú y thuỷ sản (phụ lục số 2);

3. Biểu mức thu phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh 
thuỷ sản (phụ lục số 3);

4. Biểu mức thu phí về công tác thú y thuỷ sản (phụ lục số 4).

Điều 2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thủy sản và các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhập khau, tiêu thụ 
nội địa; sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học 
đùng trong nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam khi được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các
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nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thú y thủy 
sản theo quy định của pháp luật phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại 
Điều 1 Quyết định n à y .

Phí, lệ phí quản lý nhà nước chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy 
san thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu 
câu nộp phí, lệ phí băng ngoại tệ thì thu băng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao 
dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chất lượng an toàn vệ 
sinh và thú y thuỷ sản (gồm Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ 
sán, Cục Thú y, Cục Nuôi trồng thuỷ sản, đon vị trực thuộc và cơ quan quan
lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản tại địa phương) thực hiện các 
công việc nêu tại Điều 2 Quyết định này có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quan 
lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định tại Quyết định này (dưới đây gọi chung 
là cơ quan thu phí, lệ phí).

Điều 4. Phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và 
thú V thuỷ sản là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý sử dụng 
n h ư  sau:

1. Cơ quan thu phí, lệ phí được để lại 95% tổng số tiền thu về phí, lệ phí 
thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo quy định cụ thê 
n h ư  sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền 
công theo chế độ hiện hành (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã 
hương lương từ ngân sách nhà nước);

b) Chi bảo hộ lao động hoặc đồng phục, trang phục cho người lao động 
theo chế độ quy định;

c) Chi các khoản đóng góp theo quy định đối với người lao động như 
bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn;

d) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin liên 
lạc phục vụ công tác thu phí, lệ phí;

d) Chi sửa chữa thường xuyên nhà cửa, phương tiện, máy móc thiết bị 
văn phòng phục vụ công tác kiêm soát chất lượng an toàn vệ sinh và thú y 
th u ỷ sản;

e) Chi khác phục vụ trực tiếp công tác quản lý chất lượng an toàn vệ 
sinh và thú y thuỷ sản;

g) Chi mua biên lai, ấn chỉ, nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất, công cụ, 
dụng cụ, máy móc, thiết bị vật tư phục vụ trực tiếp công tác thu phí, lệ phí;

h) Chi sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện chuyên dùng 
phục vụ công tác thu phí, lệ phí;

i) Chi thuê trụ sở, thuê chuyên gia kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và máy 
móc thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thu phí, lệ phí (nếu có);
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k) Chi hội nghị, hội thảo, đào tạo ngắn hạn, tập huấn nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ chuyên môn, thực nghiệp phương pháp kỹ th u ậ t... phục vụ công 
tác kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thú y thuỷ sản 
và công tác thu phí, lệ phí;

1) Chi hoạt động đối ngoại phục vụ trực tiếp công tác quản lý chất 
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y thuỷ sản như mua tài liệu kỹ 
thuật, tiếp chuyên gia nước ngoài vào kiểm tra công tác quản lý chất lượng an 
toàn vệ sinh thuỷ sản tại Việt Nam; Chi phí cử cán bộ, chuyên viên đi làm 
việc với các đối tác nước ngoài theo mức quy định hiện hành;

m) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí, 
lệ phí trong đơn vị bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) 
tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước hoặc bằng 2 
(hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng số thu 
năm trước.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí thuộc các Cục: Quản lý Chất lượng Nông 
Lâm sản và Thuỷ sản, Thú y, Nuôi trồng thuỷ sản, căn cứ vào số tiền được 
trích theo tỷ lệ quy định để chi phục vụ công tác thu phí và chi theo dự toán 
được duyệt (dự toán năm chia cho từng tháng, quý), nếu số tiền thu được lớn 
hơn số chi, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải nộp số chênh lệch vào 
tài khoản của các Cục để các Cục điều hoà cho các đơn vị thu phí, lệ phí trực 
thuộc (bao gồm cả Văn phòng Cục) không đủ nguồn chi bảo đảm quỹ tiền 
lương tối thiểu cho cán bộ, công nhân viên thu phí, lệ phí và các khoản chi 
phục vụ hoạt động quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú 
y thuỷ sản của các Cục theo chế độ quy định.

3. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Cục Thú y, Cục 
Nuôi trồng thuỷ sản thực hiện lập dự toán thu, chi hàng năm báo cáo Bộ Tài 
chính phê duyệt; mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để 
theo dõi việc thu “ chi đổi với khoản tiền điều hoà phục vụ công tác tổ chức 
thu phí, lệ phí do các đơn vị thu phí, lệ phí còn chệnh lệch thừa nộp về để 
chuyển cho đơn vị thiếu. Đồng thời phải mở sổ hạch toán riêng, cuối năm nếu 
chưa sử dụng hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng và hàng 
năm phải quyết toán với Bộ Tài chính.

4. Tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích 
theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này, số còn lại (5%) cơ quan thu phí, lệ 
phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục 
tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5.

1.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC ngày 
04/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ 
sản. Đối vói chi phí kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản
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xuất, kinh doanh thuỷ sản, định kỳ hàng năm, các cơ quan quản lý chất lượng,
an toàn vệ sinh và thủ y thuỷ sản ở Trung ương và địa phương lập dự toán cho 
các hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thuỷ sản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và cấp ngân sách 
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Quyết định này 
được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 
24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí quản lý chất 
lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm 
san và Thuỷ sản, Cục Thú y, Cục Nuôi trồng thuỷ sản, các đơn vị thu phí, lệ 
phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ 
sung./.

Nơi nhân:
-Văn phòng TƯ Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Viện Kiểm sá t NDTC;
-Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;

-Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
-Công báo;
-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-UBND. Sở Tài chính, Cục thuế, Kho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc T ư ;

-Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu VT, C-ST(3).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

bạc
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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