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BỘ TÀI CHÍNH

Số: 6 1  /2007/QĐ-BTC

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

Hà Nội, ngày 1 7  tháng 7  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
 r  'Về việc ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61 /2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 11 l/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 
Xây dựng;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 
29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức 
của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập, xuất lương thực 
dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 253/QĐ-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2001 của 
Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia ban hành Quy định mua lương thực dự trữ 
quốc gia và Quyết định số 254/QĐ-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Cục 
trưởng Cục Dự trữ quốc gia ban hành Quy định bán lương thực dự trữ quốc gia.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 
Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ dạo phòng chống lụt bão Trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN, Cục HQ các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, DTQG khu vực;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu VT Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn



BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

QUY CHẾ 
NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỤC 

DỰ TRỮ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/20077QĐ-BTC ngày 17/7/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này áp dụng cho các trường hợp nhập, xuất, mua, bán (gọi 

chung là nhập, xuất) lương thực dự trữ quốc gia, bao gồm:
1. Nhập, xuất theo kế hoạch Nhà nước giao;
2. Nhập, xuất theo quyết định hoặc theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính

phủ;
3. Nhập, xuất trong các trường hợp: hao hụt, dôi thừa, hư hỏng do thiên 

tai, giảm phẩm chất hoặc mất mát;
4. Nhập, xuất điều chuyển nội bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Áp dụng đối với các Dự trữ quốc gia khu vực.
2. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập, 

xuất, quản lý lương thực dự trữ quốc gia.

Điều 3. Nguyên tắc nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia
1. Phải đảm bảo an toàn lực lượng lương thực dự trữ quốc gia, sẵn 

sàng đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần đảm bảo 
an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy sản xuất, ổn định thị trường lương thực.

2. Đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền.
3. Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, đối tượng, thời gian, 

địa điểm quy định.
4. Có đủ hồ sơ chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và Quy phạm bảo 

quản hiện hành.
5. Lương thực nhập trước xuất trước. Trong trường hợp cần thiết được 

quy định tại Điều 19, Điều 20 Pháp lệnh dự trữ quốc gia, lương thực nhập sau 
xuất trước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.

6. Việc nhập, xuất, mua, bán lương thực dự trữ quốc gia phải được thực 
hiện trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa Dự trữ quốc gia khu vực với các 
bên có liên quan.



7. Nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia phải được xác định chính xác 
số lượng tại cửa kho dự trữ quốc gia. Giá mua, bán lương thực dự trữ quốc gia 
phải được niêm yết công khai; thiết bị đo lường phải được bố trí ở vị trí thuận 
lợi, để mọi người dễ quan sát, kiểm tra và đối chiếu.

8. Cán bộ công chức cơ quan làm nhiệm vụ mua, bán lương thực dự trữ 
quốc gia không được mua, bán lương thực cho dự trữ quốc gia dưới mọi hình
thức.

Chương II

NHẬP LƯƠNG THỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 4. Nhập mua lương thực dự trữ quốc gia
1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về nhập lương thực dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ quốc gia 
phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo Dự trữ quốc gia khu vực triển khai 
thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối với mua lương thực dự trữ quốc gia thực hiện theo phương thức 
đấu thầu rộng rãi, tổ chức đấu thầu tại Cục Dự trữ quốc gia hoặc tại Dự trừ 
quốc gia khu vực theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

3. Các trường hợp sau đây không tổ chức đấu thầu:

a- Mua bổ sung chỉ tiêu dự trữ quốc gia. Trong trường hợp này, Dự trữ 
quốc gia khu vực được ký bổ sung hợp đồng trực tiếp với nhà thầu đã được 
lựa chọn thông qua đấu thầu đối với hợp đồng đang thực hiện hoặc đã thực 
hiện xong dưới 6 tháng với mức giá được xác định trong họp đồng để thực 
hiện gói thầu có nội dung tương tự;

b- Thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ định 
cụ thể về đối tượng, số lượng, thời hạn nhập, phương thức thanh toán, giá cả.

4. Dự trữ quốc gia khu vực báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi có kho dự trữ quốc gia biết chủ trương, kế hoạch 
nhập lương thực của Cục Dự trữ quốc gia và tranh thủ sự giúp đỡ của các 
ngành ở địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dự trữ quốc gia khu vực phải chủ động khảo sát tình hình thời vụ thu 
hoạch; thị trường hàng hoá lương thực, kiểm tra kho tàng, nhân lực, để xây 
dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhập lương thực dự trữ quốc
gia.
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Điều 5. Nhập lương thực dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác
Đối với trường hợp nhập lương thực bồi thường hao hụt quá định mức; 

dôi kho; điều chuyên nội bộ; viện trợ, Dự trữ quốc gia khu vực thực hiện theo 
đúng quy định của Nhà nước về quản lý hàng dự trữ quốc gia và chỉ đạo, 
hướng dẫn của Cục Dự trữ quốc gia.

Điều 6. Thủ tục nhập lương thực dự trữ quốc gia
1. Dự trữ quốc gia khu vực thực hiện ký hợp đồng với khách hàng trước 

khi mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định.

2. Tổng kho dự trữ nhập lương thực phải thực hiện kiểm nghiệm chất 
lượng, lập phiếu kiểm nghiệm tại cửa kho dự trữ; có mẫu hàng để đối chiếu 
trong quá trình nhập lương thực theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, 
quy phạm bảo quản hàng dự trữ quốc gia hiện hành.

Đối với lương thực nhập dự trữ quốc gia là gạo phải có giấy chứng 
nhận chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành của 
nhà nước. Trường họp cần thiết tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất thì đơn vị 
phải thoả thuận với bên bán bằng văn bản và báo cảo kết quả về Cục Dự trữ 
quốc gia.

3. Khi cần nhập lương thực phải mở sổ cân hàng, ghi chép sổ sách, 
chứng từ theo đúng chế độ kế toán dự trữ quốc gia và được lưu giữ theo quy 
định. Cân nhập lương thực của khách hàng nào, kế toán Tổng kho phải lập 
phiếu nhập kho của khách hàng đó; đối chiếu phiếu nhập kho với sổ cân hàng 
và sổ quỹ, cập nhật chứng từ trong ngày.

4. Khi nhập đầy ngăn kho, lô hàng phải thực hiện việc lập biên bản 
nhập đầy kho, ghi rõ các chỉ tiêu, số liệu theo đơn vị đo lường hợp pháp và 
các chỉ số đo đối chứng, để kiểm tra số lượng lương thực đã nhập kho và theo 
dõi, đối chiếu trong quá trình bảo quản, xuất kho.

5. Trường hợp dừng nhập kho để điều chỉnh giá, thì đơn vị phải kiểm 
kê, lập biên bản đối chiếu tiền hàng, sau đó mới được làm các thủ tục nhập 
tiếp theo giá mới.

Chương III

XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 7. Xuất bán lương thực dự trữ quốc gia
1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao hàng năm, Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về xuất lương thực dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục 
Dự trữ quốc gia phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo Dự trữ quốc gia 
khu vực triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
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2. Xuất bán lương thực dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng thực hiện 
theo phương thức bán đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều
này.

Dự trữ quốc gia khu vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán đấu 
giá lương thực theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 
18/01/2005 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan vê bán 
đấu giá tài sản.

3. Các trường hợp sau đây không tổ chức đấu giá:
a. Bổ sung hợp đồng đã thực hiện xong dưới 6 tháng hoặc đang thực 

hiện mà trước đó đã được tiến hành đấu giá tính từ thời điểm ký hợp đồng với 
mức giá được xác định trong hợp đồng.

b. Thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định cụ 
thể về đối tượng, số lượng, thời hạn xuất, phương thức thanh toán, giá cả.

c. Bán lương thực dự trữ bị hư hỏng, giảm phẩm chất do thiên tai, hoả 
hoạn cần được xử lý ngay để hạn chế thiệt hại, tổn thất cho Nhà nước.

Điều 8. Xuất lương thực dự trữ quốc gia cứu trợ, cứu đói
1. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia thực hiện các nhiệm vụ:

a. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được Thủ 
tướng Chính phủ uỷ quyền, phân bổ, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Dự trữ quốc 
gia khu vực triển khai thực hiện xuất lương thực cứu trợ, cứu đói theo đúng 
quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các thủ tục pháp lý theo 
quy định.

c. Có văn bản gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi được cứu trợ, cứu đói để thông báo số lượng, đơn vị Dự trữ quốc gia 
khu vực giao lương thực.

d. Chỉ đạo Dự trữ quốc gia khu vực xuất kho, giao lương thực cho đơn 
vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao tiếp 
nhận tại trung tâm Huyện lỵ.

2. Dự trữ quốc gia khu vực phải phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao 
động thương binh xã hội và đơn vị tiếp nhận lương thực để ký hợp đồng giao 
nhận. Trong hợp đồng phải ghi rõ thời gian, địa điểm, số lượng phân bổ cho 
các đơn vị theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được cứu trợ. 
Việc giao nhận lương thực phải đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, đúng 
chính sách, chế độ Nhà nước quy định.
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3.Trường hợp khẩn cấp phải xuất lương thực dự trữ quốc gia, Cục 
trưởng Cục Dự trữ quốc gia được ban hành lệnh xuất (công điện hoả tốc hoặc 
Fax) gửi trực tiếp ngay cho Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực để làm các thủ 
tục theo quy định và xuất hàng ngay; đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

Trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ, Dự trữ quốc 
gia khu vực phải báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Dự trữ quốc gia để 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Xuất lương thực dự trữ quốc gia viện trợ

1. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ quốc gia 
chịu trách nhiệm liên hệ với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán nước được tiếp nhận 
viện trợ để thống nhất địa điểm, thời gian, đơn vị nhận hàng, quy cách đóng 
bao, mẫu in market; lập phương án xuất viện trợ, báo cáo Bộ Tài chính xem 
xét quyết định.

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ quốc gia 
tiến hành ký biên bản thoả thuận giao, nhận lương thực dự trữ quốc gia viện 
trợ và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ xuất lương thực viện trợ, có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất kho, giao nhận, vận tải theo đúng quy 
định của Nhà nước hiện hành và thông lệ quốc tế; đảm bảo số lượng và chất 
lượng lương thực xuất viện trợ.

Điều 10. Xuất điều chuyển lương thực dự trữ quốc gia

1. Trường họp xuất di chuyển lương thực theo quy hoạch, kế hoạch, để 
sẵn sàng ứng cứu, phục vụ nhiệm vụ bất thường, Cục Dự trữ quốc gia lập 
phương án di chuyển, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định.

2. Trường hợp khẩn cấp phải xuất di chuyển lương thực dự trữ quốc gia 
ra khỏi vùng thiên tai, hoả hoạn hoặc không an toàn, Dự trữ quốc gia khu vực 
tổ chức thực hiện ngay việc di chuyến hàng; đồng thời báo cáo Cục Dự trữ 
quốc gia tống hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để kiếm tra, chỉ đạo và 
giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Kết thúc việc di chuyển hàng, Dự trữ quốc gia khu vực phải thực hiện 
đầy đủ thủ tục nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia theo đúng quy định tại 
Quy chế này.

3. Trường hợp xuất điều chuyển lương thực để kiểm kê, bàn giao, thanh 
tra, điều tra, Dự trữ quốc gia khu vực thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia.
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Điều 11. Xuất lương thực hao hụt, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc mất
mát:

1. Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực quyết định việc xuất lương thực 
dự trữ quốc gia trong các trường hợp hao hụt, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc 
mất mát, theo thẩm quyền, sau khi xác định rõ nguyên nhân và làm đầy đủ các 
thủ tục xử lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực phải chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình đối với các trường hợp xuất lương thực dự trữ quốc gia nêu 
trên và báo cáo kết quả về Cục Dự trữ quốc gia để tổng hợp báo cáo Bộ Tài
chính.

Điều 12. Thủ tục xuất lương thực dự trữ quốc gia

1. Dự trữ quốc gia khu vực phải thực hiện việc ký kết hợp đồng khi 
bán lương thực với đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp bán đấu giá, khi cuộc đấu giá lương thực hoàn thành, 
đơn vị tổ chức bán đấu giá, Dự trữ quốc gia khu vực và người mua phải ký 
kết hợp đồng mua bán theo mẫu 04 được quy định tại Thông tư số 
03/2005/TT-BTP ngày 4/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định 
của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản.

Nội dung về tài sản của hợp đồng mua bán phải phù hợp với nội dung 
hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản đã ký kết trước đó.

2. Trường hợp  xuất lương thực dự trữ quốc gia để cửu trợ, cứu đói, Dự 
trữ quốc gia khu vực phải ký hợp đồng với đơn vị nhận hàng; ký hợp đồng 
vận chuyển với đơn vị vận tải; giao xong từng chuyến, lô hàng phải lập biên 
bản giao nhận kèm theo phiếu xuất kho; kết thúc giao nhận, đơn vị lập báo 
cáo tổng hợp ghi rõ số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện, xác nhận của 
Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố được cứu trợ, cứu đói.

3. Trường hợp xuất lương thực dự trữ quốc gia để viện trợ, các đơn vị 
được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng nội dung trong Biên bản thoả thuận 
đã ký giữa hai Nhà nước; phải ký hợp đồng vận tải; làm đầy đủ thủ tục xuất 
khẩu theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và thông lệ quốc tế.

Kết thúc việc giao nhận lương thực, phải lập biên bản ghi rõ số lượng, 
chất lượng lương thực, có xác nhận của đại diện cấp có thẩm quyền của đơn 
vị nhận hàng và đại diện của Đại sứ quán Việt nam tại nước sở tại.

4. Dự trữ quốc gia khu vực bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát ở các điểm 
kho xuất lương thực; chuẩn bị phương tiện vận tải và cử cán bộ giao lương 
thực khi xuất cứu trợ, viện trợ.
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5. Dự trữ quốc gia khu vực phải tổ chức kiểm tra và lập biên bản về số 
lượng, chất lượng lương thực, xác định hao hụt, hư hỏng, giảm phẩm chất, bị 
mất, nguyên nhân gây hao hụt, hư hỏng, thiệt hại, công cụ, dụng cụ, thiết bị 
đo lường, kiểm nghiệm chất lượng lương thực khi xuất kho;

6. Khi xuất lương thực phải mở sổ cân hàng và ghi chép hoá đơn, 
chứng từ xuất kho; hàng ngày phải đối chiếu phiếu xuất kho với sổ cân hàng 
và sổ quỹ (trường hợp xuất bán thu tiền) để cập nhật chứng từ trong ngày; lập 
biên bản tịnh kho theo đúng quy định về chế độ kế toán dự trữ quốc gia và 
được lưu giữ theo quy định hiện hành.

Trường hợp dừng xuất bán để điều chỉnh giá, đơn vị phải kiểm tra, lập 
biên bản đối chiếu tiền hàng, sau đó mới làm đầy đủ các thủ tục xuất hàng 
theo giá mới.

Chương IV
QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, NHẬP, XUẤT, VỐN MUA, BÁN 

LƯƠNG THỨC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 13. Giá mua, bán lương thực dự trữ quốc gia

1. Dự trữ quốc gia khu vực xây dựng phương án giá mua, giá bán lương 
thực, báo cáo Cục Dự trữ quốc gia tổng hợp, gửi Cục Quản lý giá thẩm định, 
trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức giá mua tối đa, giá bán tối thiểu 
trong năm kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao;

Giá mua, bán lương thực dự trữ quốc gia là giá được xác định tại cửa 
kho dự trữ. Trong trường hợp mua lương thực là gạo thì giá mua bao gồm cả 
bao bì.

2. Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực tham khảo ý kiến Sở Tài chính 
địa phương để đề nghị Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia quyết định cụ thể giá 
mua, bán lương thực trong khung giá giới hạn tối đa, giá giới hạn tối thiểu 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phù hợp giá thị trường trên địa 
bàn theo từng thời điểm, bảo đảm hoàn thành kế hoạch, phòng chống tham 
nhũng, không thất thoát vốn dự trữ quốc gia.

3. Trong quá trình thực hiện nếu giá cả biến động, ảnh hưởng đến hoàn 
thành kế hoạch mua, bán lương thực dự trữ quốc gia, thì Giám đốc Dự trữ 
quốc gia khu vực đề nghị Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia xem xét điều chỉnh 
giá trong khung giá tối đa, giá tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. 
Trong trường hợp này không phải tham khảo Sở Tài chính địa phương.
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Khi điều chỉnh giá, Dự trữ quốc gia khu vực phải dừng ngay việc mua, 
bán để kiểm kê, lập biên bản đối chiếu tiền - hàng theo giá cũ rồi mới được 
thực hiện mua, bán theo giá mới.

4. Trường hợp giá cả biến động cao hơn giá mua tối đa, thấp hơn mức 
giá bán tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, Cục Dự trữ quốc gia 
kịp thời kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh.

5. Giá mua, giá bán lương thực dự trữ quốc gia theo phương thức đấu 
thầu, đấu giá, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

6. Giá xuất lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói, viện trợ 
tham gia bình ổn thị trường, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 14. Phí nhập, xuất và vốn mua, bán lương thực dự trữ quốc gia

1. Chi phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng:
a. Chi phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng 

được bố trí trong dự toán giao hàng năm, Dự trữ quốc gia khu vực phải thực 
hiện theo đúng định mức, đúng nội dung chi phí nhập, xuất theo quyết định 
của Bộ t r ưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn của Cục Dự trữ quốc gia.

b. Chi phí xuất lương thực dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ hoặc nhập 
lương thực viện trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự trữ quốc 
gia khu vực lập dự toán chi phí, Cục Dự trữ quốc gia tổng hợp, gửi Cục Quản 
lý giá thẩm định, trình Bộ Tài chính quyết định mức phí đế thực hiện nhiệm 
vụ được giao.

c. Căn cứ mức phí Bộ Tài chính quy định, Cục Dự trữ quốc gia cấp 
kinh phí cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, từ dự toán ngân sách Nhà 
nước giao hàng năm và dự toán được giao bổ sung.

2. Vốn mua lương thực dự trữ quốc gia:
a. Việc cấp vốn mua lương thực dự trữ quốc gia từ ngân sách Nhà nước

thực  hiện theo quy định tại quyết định số 42/2004/QĐ-BTC ngày 22/4/2004
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách
Trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền.

b. Căn cứ Quyết định giao kế hoạch mua lương thực của cấp có thẩm 
quyền; văn bản phê duyệt giá mua của Bộ trưởng Bộ Tài chính, báo cáo của 
Cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính cấp tạm ứng 70% kế hoạch vốn mua tăng 
lương thực dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu Nhà nước giao, số còn lại được cấp 
theo tiến độ mua hàng trên cơ sở báo cáo tiến độ của Cục Dự trữ quốc gia.
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c. Sau khi kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh chi tiền, Kho bạc 
Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi 
của Dự trữ quốc gia khu vực mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

d. Căn cứ vào Uỷ nhiệm chi của Dự trữ quốc gia khu vực, Kho bạc Nhà 
nước thực hiện chuyển trả cho các tổ chức, cá nhân theo đề nghị của đơn vị. 
Dự trữ quốc gia khu vực tự chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của mình 
và thực hiện quyết toán với Cục Dự trữ quốc gia sau khi thực hiện xong kế 
hoạch mua lương thực dự trữ.

đ. Các đơn vị Dự trữ quốc gia khu vực chỉ được thanh toán vốn mua 
lương thực dự trữ quốc gia khi có đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng mua hàng dự trữ quốc gia;
- Hàng hoá dự trữ quốc gia đã nhập kho đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất 

lượng, có đầy đủ hoá đơn, chứng từ;
- Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc bảng kê chứng từ nhập kho có  chữ

ký của Thủ trưởng đơn vị đối với trường hợp mua trực tiếp tại  cửa kho không
qua đấu thầu;

- Quyết định chuẩn chi của Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực hoặc 
người được uỷ quyền.

e. Trường hợp thanh toán thuế giá trị gia tăng, Dự trữ quốc gia khu vực 
được thực hiện khi trong hợp đồng đã ký ghi rõ đầy đủ mã số thuế, thuế suất 
ghi trên hoá đơn thuế giá trị gia tăng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 
hành; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xác nhận thuế đã nộp hàng 
năm của Cơ quan thuế.

g. Vốn mua không sử dụng hết, Dự trữ quốc gia khu vực phải nộp 
ngay vào tài khoản của Cục Dự trữ quốc gia mở tại kho bạc Nhà nước; nếu 
thiếu, báo cáo Cục Dự trữ quốc gia để kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung kịp 
thời.

3. Trường hợp xuất bán lương thực luân phiên đổi hàng, Dự trữ quốc 
gia khu vực phải thu tiền trước, xuất hàng sau. Sau 03 ngày kể từ ngày thu, 
tiền bán hàng phải nộp vào tài khoản của Cục Dự trữ quốc gia mở tại Kho bạc 
Nhà nước; không được phép giữ lại tiền đã thu của khách hàng tại tài khoản 
đơn vị.

Chương V
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC

DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 15. Chế độ báo cáo nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

1. Dự trữ quốc gia khu vực thực hiện báo cáo nhanh:
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- Báo cáo hàng ngày (9 giờ) bằng thư điện tử hoặc điện thoại;
- Báo cáo bằng văn bản 10 ngày một lần; báo cáo kết quả sau  15  ngày

kết thúc nhập, xuất lương thực;
- Nội dung báo cáo: số lượng, chất lượng lương thực nhập, xuất trong 

ngày, lũy kế; đối tượng nhận (xuất cứu trợ); giá mua, bán và kiến nghị (nếu
có).

2. Dự trữ quốc gia khu vực thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định 
hiện hành.

Điều 16. Kiểm tra nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

1. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác
kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật
về nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia trong phạm vi quản lý và  xử  lý vi
phạm theo thẩm quyền.

Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và 
xử lý những vi phạm pháp luật về nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia theo 
thẩm quyền.

2. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra tình trạng kho tàng, dụng cụ cân đo, kiểm nghiệm chất lượng
(cân phải có chứng nhận kiểm định chất lượng), quy trình xây dựng và ban 
hành quyết định giá, điều chỉnh giá, niêm yết công khai giá; quy định về 
chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng lương thực dự trữ quốc gia;

Kiểm tra quá trình nhập, xuất, hợp đồng mua, bán, thanh toán  tiền
hàng, chi phí, quản lý nội bộ, quan hệ với khách hàng, địa phương;

- Kiểm tra thủ tục nhập đầy kho, tịnh kho sau khi xuất, thanh quyết toán 
tiền hàng, hoá đơn, chứng từ, sổ sách có liên quan.

3. Việc tổ chức kiểm tra thực hiện theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC 
ngày 06/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về hoạt động 
thanh tra, kiểm tra tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm hướng  dẫn, kiểm tra,
chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện Quy chế này.
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Ull

2. Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực chịu trách nhiệm thực hiện đúng 
quy định về nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia. Kiểm tra, giám sát các đơn 
vị và cán bộ công chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống 
tham nhũng trong nhập, xuất, mua, bán lương thực dự trữ quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Dự trữ quốc gia khu vực 
kịp thời phản ánh về Cục Dự trữ quốc gia để tổng hợp báo cáo Bộ t r ưởng Bộ 
Tài chính xem xét giải quyết./ .
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