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

Số: /2010/TT-BTC ------ --------- -----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ
H ướng dẫn quản lý tài chính đối vói nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích trong lĩnh vực đ ường bộ, đường thuỷ nội địa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/ỌH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 
Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngản sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 quy
định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì
đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính 
phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, 
bảo trì đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 
75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

c ủ a  Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 1 18/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/ỌĐ-TTg ngày 9 tháng 1 1 năm 2006 cua 
Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực 
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng san 
phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ và đường thuỷ nội địa, như sau:



Điều 1. Quy định chung:

1. Phạm vi điều chỉnh: là các sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh 
vực đường bộ và đường thuỷ nội địa được CO' quan nhà nước có thâm quyên 
đâu thau, đặt hàng, giao kê hoạch theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định; 
được thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho các đơn vị thực hiện 
đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cung ứn g  sản phấm, dịch vụ công ích (là 
các đơn vị được Bộ Giao thông giao nhiệm vụ đối với đường quốc lộ, đường 
thuỷ nội địa quốc gia; Uỷ ban nhản dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương giao nhiệm vụ đối với đường bộ và đường thuỷ nội địa địa phương); 
các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tê khác 
và hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tăt là các đơn vị cung 
ứng sản xuất dịch vụ công ích), có chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh 
doanh phù hợp với hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong 
lĩnh vực đường bộ và đường thuỷ nội địa.

Các đơn vị cung ứng sản xuất dịch vụ công ích phải có đủ các điêu 
kiện đô thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm. dịch vụ cône ích quy 
định tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 12 và điếm b khoản 1 Điều 17 Quvẻt 
định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành qu\ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

V Thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kê hoạch đôi với công tác quản 
ỈN. bao trì đường bộ; đường thuỷ nội địa theo tuyến đường bộ, tuyến đường
thuỷ nội địa.

Việc quy định cụ thể độ dài tuyến đường bộ, tuyên đường thuỷ nội do 
Bộ Giao thông vận tải quy định đối với đường quốc lộ và đường thuỷ nội địa 
quổc gia; Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy 
định đối với đường bộ và đường thuỷ nội địa địa phương.

4. Thời gian thực hiện phương thức cung ứne sản phârru dịch vụ công 
ích đôi với quản lý, bảo tri đườno, bộ; đườim thuý nội địa:

Phương thức đấu thầu: Thực hiện đối với công tác quản lý, bảo 
dường thường xuyên đường bộ, thời gian là 3 năm

- Phương thức đặt hàng: Thời gian là 1 năm;

- Phương thức giao kể hoạch: Thời gian là 1 năm.

5. Tiêu chí phan loại đường đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng xa do Bộ 
Giao thông vận tải quy định.

Điều 2. Các phưong thức cung ửng sản phẩm, dịch vụ công ích:
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1. Đấu thầu: Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp 
công lập.

a) Đối với đường bộ:

- Quản lý, bảo dường thường xuyên theo tuyến đường bộ (trừ bến phà 
và câu phao đường bộ, hầm đường bộ và đường đô thị, đường bộ vùng sâu, 
vùng xa) có giá sản phẩm, dịch vụ công ích được duvệt (gọi tắt là giá sản 
phẩm, dịch vụ) theo giá phải tô chức đấu thầu theo quy định hiện hành.

Căn cứ điêu kiện cụ thê của từng tuyên đường, Bộ Giao thông vận tải 
(đôi với đường quốc lộ), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc 
Trung ương (đối với đường địa phương) xem xét quyết định thực hiện 
phương thức đấu thầu. Trường hợp cần thiết Bộ Giao thông vận tải (đối với 
đường quốc lộ), Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung 
ương (đối với đường địa phương) xem xét quyết định thực hiện phương thức 
đặt hàng.

- Sửa chữa định kỳ (sửa chừa vừa, sửa chữa lớn) đường bộ (trừ hầm 
đưởng bộ); sửa chữa khăc phục hậu quả bão lũ và các nguyên nhân khác đê 
đảm bảo giao thông (thông xe bước 2) đối với công trình hoặc hạng mục 
công trình có giá sản phẩm, dịch vụ theo giá phải tổ chức đấu thầu theo quy 
định hiện hành.

b) Đối với đường thuỷ nội địa:

Nạo vét chỉnh trị; thanh thải vật chướng ngại dưới lòng sồng; sứa 
chữa lớn kè, công trình chỉnh trị đòng chảy; khôi phục các công trình và kêt 
cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa do hậu quả lụt, bão đối với công 
trình hoặc hạng mục công trình có giá sản phâm, dịch vụ theo giá phai tô 
chức đấu thầu theo quy định hiện hành.

2. Đặt hàng hoặc giao kế hoạch:

2.1. Đối tượng áp dụng ỉà các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp công lập 
không thuộc Bộ Giao thông vận .tải, Sở Giao thông vận tải; thực hiện theo 
phương thức đặt hàng.

a) Đối với đường bộ:

- Quản lý, bảo dường thường xuyên theo tuyến đường bộ ở khu vực 
đường đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng xa;

- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo tuyến đường bộ (trừ đường 
đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng xa) có giá sản phẩm, dịch vụ thấp hon giá 
phải tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành.



] ỉoạt động phục vụ vận chuyên người và phương tiện qua sông (bao 
gồm cá công tác báo dường thường xuyên: phương tiện vận chuyên, bên
phà. cầu phao đường bộ);

- Sửa chừa khắc phục hậu quả lụt, bão và các nguyên nhân khác đè 
đám bao giao thỏna (thông xe bước 1);

- Sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa, sửa chữa lớn); sửa chữa khắc phục 
hậu quả lụt, bão và các nguyên nhân khác đê đảm bảo giao thông (thông xe 
bước 2) đối với công trình hoặc hạng mục công trình có giá sản phầm, dịch 
vụ thấp chức giá phải tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành.

Công tác quản lý tô chức thư phí sử dụng đường bộ theo tửng Trạm
thu phí (bao gồm cả công tác bảo dưỡng thường xuyên);

- Quản lý, bảo trì hâm đường bộ;

- Quán lý, bảo dường thường xuyên: vật tư thiết bị và phương tiện dự
phòne, cho công tác phòng, chôno, và khăc phục hậu quả lụt, băo đê đảm bảo 
giao thông.

b) Đối với đưừng thuỷ nội địa:

Quản lý, bảo trì thường xuyên theo tuyến đường thuỷ nội địa; 
thường trực cửu hộ, cứu nạn, chống va trôi các cầu mùa mưa lũ;

- Khắc phục hậu quả lụt, băo đảm bảo giao thông đường thuỷ nội địa;

- Quản lý, bảo trì thường xuyên vật tư, thiết bị và phương tiện dự 
phòng cho công tác phòng, chống và khăc phục hậu quả lụt, bão đảm bảo
giao thông;

Nạo vét chính trị; thanh thải vật chướng ngại dưới lòng sông; sửa 
chừa lớn kè, công trình chỉnh trị dòng chảy; khôi phục các công trình và kêt 
cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa do ảnh hưởng lụt, bão đỏi với 
công trình hoặc hạng mục công trình có giá sản phâm, dịch vụ thâp hơn giá 
phải tô chức đấu thầu theo quv định hiện hành.

Trường họp cần thiết có thê thực hiện theo phương thức đấu thâu, 
theo quy định.

2.2. Đối tượng áp dụng ỉà các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 
Giao thỏng vận tải; Sớ Giao thông vận tải; thực hiện theo phương thức đặt
hàng hoặc giao kê hoạch.

Căn cử chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, yêu cảu công 
tác quan lý và các quy định hiện hành; Bộ Giao thông vận tải (đôi với đường 
quốc lộ và đườne, thuỷ nội địa quốc gia), Ưỳ ban nhân dân các tinh, Thành 
phô trực thuộc Trung ương (đối với đường bộ địa phương và đưừne' thuỷ nội 
địa địa phương) quyết định phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho 
phù hợp.
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a) Đối với đường bộ:

- Quản lý, bảo dường thường xuyên theo tuyến đường đường bộ (bao 
gồm cả tuyến đường bộ ở khu vực đường đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng 
xa);

- Hoạt động phục vụ vận chuyên người và phương tiện qua sông (bao 
gồm cả CÔĨ12, tác bảo dưỡng thường xuyên: phương tiện vận chuyên, bên 
phà, câu phao đường bộ);

- Sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa); sửa chừa khắc phục hậu quả lụt, 
bão và các nguyên nhân khác;

- Quản lý tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo từng Trạm thu phí 
(bao 2,0111 cả công tác bảo dưỡnơ thường xuyên);

- Quản lý, bảo trì Trạm kiếm tra tải-trọng xe;

- Quan lý, bảo trì hầm đường bộ;

- Quản lý, bảo dường thường xuyên vật tư; thiết bị; phương tiện dự 
phòng cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão đảm bảo 
giao thông;

b) Đối với đường thuỷ nội địa:

- Quản lý, bảo trì thường xuyên theo từng tuyên đường thuỷ nội địa; 
thường trực cún hộ, cứu nạn, chống va trôi các cầu mùa mưa lũ;

- Khăc phục hậu quá lụt, bão đảm bảo £,iao thông đường thuỷ nội địa;

- Quản lý, bảo trì thường xuyên vật tư; thiết bị; phương tiện dự phòng 
cho công tác phòng, chông và khăc phục hậu quả lụt, bão giao thông đường 
thuỷ nội địa;

- Nạo vét chỉnh trị; thanh thải vật chướng ngại dưới lòng sông; sửa 
chữa lớn kè, công trình chỉnh trị dòng chảy; khôi phục các công trình và kết 
cấu hạ tâng giao thông đường thuỷ nội địa do ảnh hưởng lụt, bão đôi với 
công trình hoặc hạng mục công trình có giá sản phảm, dịch vụ thấp hơn giá 
phải tô chức đâu thâu theo quy định hiện hành.

Các đơn vị được giao kế hoạch thực hiện, trong khi triến khai thực 
hiện mà một nhiệm vụ, một phần hoặc một công đoạn cua nhiệm vụ cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ không tự thực hiện được phải thuê ngoài thì phải thực 
hiện đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy định tại Thỏne tư này.

3. Đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng, mua săm vật tư, công cụ, 
dụng cụ, trang thiết bị phương tiện và các tài sản khác: Trạm thu phí sử dụng 
đường bộ, Trạm kiểm tra tải trọng xe, dự phòng phục vụ công tác phòng 
chống khác phục hậu quả bão lũ đảm bảo giao thông đường bộ; sản xuât, 
mua sắm: Báo hiệu, vật tư, công cụ, dụng cụ và các tài sản khác phục vụ 
công tác quản lý bảo trì và phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ đảm bảo



giao thòng đường thuỷ nội địa. Sửa chữa lớn trang thiết bị phưcmg tiện, trạm 
thu phí, trạm kiếm tra tải trọng xe và các tài sản khác (đối với đường bộ); 
sửa chừa lớn tran£ thiết bị, phương tiện, nhà trạm và các tài sản khác (đối 
với đườnG. thuy nội địa) thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kê hoạch theo quy 
định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Lập, trình, phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 
25 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 
lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ sừa 
đồi, bô sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 
25 12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Pháp 
lệnh Giá vả các vàn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

Trên cư sở nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và dự toán 
ngân sách nhà nước được giao, tuỳ theo từng nhiệm vụ. công trình cụ thê 
qu\ định tại Điều 2 của Thông tư này:

1. Đấu th ầ u: Trên cơ sở kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ cung 
ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được cấp có thâm quyên phê duyệt, đơn vị 
được giao nhiệm vụ, tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật đâu thầu và 
các văn bán hướng dẫn hiện hành; Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 
9/ 11/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàne, 
giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng, sản phẩm, dịch vụ công ích.

Căn cứ kết quả đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị 
được ẹiao nhiệm vụ ký hợp đồng giao nhận thâu cung ứng sản phâm, dịch 
vụ công ích với đơn vị trúng thầu theo quy định hiện hành.

2. Đặ t hàng: Căn cứ nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ còng ích 
được cấp có thẩm quyền giao; đơn vị thực hiện ký hợp đông đặt hàng cung 
ứng san phẩm, dịch vụ công ích với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp công
lập.

3. Giao kế hoạch: Căn cứ nhiệm vụ cung ứng sản phâm, dịch vụ công 
ích được cấp có thẩm quyền giao; đơn vị tố chức triên khai thực hiện nhiệm
vụ.

Điều 5. Điều chỉnh giá họp đồng, giá thực hiện nhiệm vụ cung ứng 
sản phẩ m, dịch vụ công ích:

Thực hiện theo Quvết định số 256/2006/QĐ-TTg ngàv 9/11/2006 của 
Thu tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: quy định tại
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Đỉẽu 10 đỏi với phương thức đấu thầu, Điều 14 đối với phương thức đặt 
hàng (hoặc chỉ định thầu), điều chỉnh giá đối với phương thức giao kế hoạch 
và theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Thanh toán và quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 
9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, 
giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 
Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 cua Bộ 
Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, 
quyêt toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ; Thông tư 
Lien tịch số 09/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ Tài 
chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết 
toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa và các 
quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Công tác kiểm tra:

Bộ Giao thông, vận tải, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan tài chính cùng cấp tô chức kiếm tra định kỳ, kiêm tra đột xuất 
việc sử dụng dự toán ngân sách nhà nước; kiêm tra giá thực hiện nhiệm vụ 
cung úng sản phâm, dịch vụ công ích; kiếm tra chi phí sản xuât sản phẩm, 
dịch vụ công ích thuộc tham quyền quản lý theo quy định hiện hành về quản 
lý giá và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kế từ ngày ký. Trong quá trình 
thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phan ánh vê Bộ Tài chính 
đê nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận.  KT. B ộ  TRƯỞNG

các tình. TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- W ebsite Chính phủ; Website Bộ Tài chính:
- Lưu: VT, Vụ HCSN .

- Văn phòng TW và các Ban của Đãng;
- VP QH; VP CTN; VPCP;
- Viện KSNDTC, Toà án NDTC; 
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- Co quan Trung ương cùa các đoàn thê;
- HĐND, U BND, Sở GTVT; Sở TC: KJBNN
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