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THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế đặ t  hàng t rong lĩnh vực cung ứng 

dịch vụ công ích thông tin duyên hải

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 3 l/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ 
vê sản xuất và cung ứng sản phấm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ 
về việc sửa đồi, bổ 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 số điều của 
Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hảng, giao kế hoạch thực 
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Sau khi có ý kiến thông nhất của Bộ Giao thông vận tải tại công văn 
số 2378/BGTVT-TC ngày 15/4/2010, Bộ Tài chính hướng dẫn*cơ chế đặt 
hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về cơ chê đặt hảng 

trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư bao gồm:

- Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quyết định thành lập, là đơn vị cung ứng dịch vụ công 
ích thông tin duyên hải.



- Cục Hàng hải Việt Nam thay mặt Nhà nước thực hiện đặt hàng cung 
ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải;

Điều 2. Hạ tầng mạng viễn thông hàng hải:
Hạ tầng mạng viễn thông hàng hải của Việt Nam (là tài sản, vật kiên 

trúc, trang thiết bị phục vụ trực tiếp của các Đài thông tin) do Nhà nước đâu 
tư và giao cho Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam quản lý, khai 
thác, bao gồm:

- Hệ thống các Đài Thông tin duyên hải;
- Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (LES);
- Đài thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat (LUT);

Điều 3. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải được Nhà nước đặt 
hàng theo quy định hiện hành, bao gồm:

Cung cấp thông tin cấp cứu, cứu nạn hàng hải theo GMDSS: Trực 
canh thu nhận, xử lý và truyền phát thông tin cấp cứu, khẩn cấp, tìm kiếm 
cửu nạn...24/24 giờ;

- Cung cấp thông tin an toàn hàng hải theo GMDSS;
- Kết nối thông tin ngành hàng hải.

Điều 4. Giá dịch vụ công ích thông tin duyên hải:
Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và duy tu bảo 

dường đài thông tin duyên hải và phương án giá do Bộ Giao thông vận tải 
xây dựng, Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ công ích thông tin duyên hải 
đê Nhà nước thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên 
hải cho Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và quyết định giá dịch vụ công 
ích thông tin duyên hải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều cửa 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.

Điều 5. Nguồn kinh phí đặt hàng cung úng dịch vụ công ích thông tin
duyên hải:

Kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hai do 
ngân sách trung ương bảo đảm từ cân đối chi sự nghiệp kinh tế của ngân 
sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương II
C ơ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶT HÀNG TRONG LĨNH v ự c  CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÔNG TIN DUYÊN HẢI

Điều 6. Lập, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách đặt hàng:

1. Lập dự toán:

2



Hàng năm, căn cứ vào khả năng cung ứng dịch vạ công ích, giá dịch 
vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ Tài chính ban hành, Công ty Thông 
tin điện tử hàng hải Việt Nam lập kế hoạch cang ứng dịch vụ công ích 
thông tin duyên hải cho năm tiêp theo gửi Cục Ilàng hải Việt Nam làm căn 
cứ lập dự toán. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp cùng thời điểm xây dựng dự 
toán ngân sách nhà nước hảng năm, gửi Bộ Tải chính xem xét, tống hợp 
trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Phân bô và giao dự toán:
Căn cứ dự toán chi kinh phí cung ứng dịch vụ công ích thông tin 

duyên hải hàng năm được cấp có thâm quyên giao, Bộ Giao thông vận tải 
trien khai các bước phân bố dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhả 
nước.

Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về phương án phân bổ 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải giao dự toán chi 
kinh phí cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải cho Cục Hàng hải 
Việt Nam đế ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước nơi Cục Hàng hải 
Việt Nam mở tài khoản giao dịch đe phối hợp thực hiện.

Trường hợp dự toán chi kinh phí cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải được phân bố và thẩm định chậm so vói thời gian quy định, Bộ 
Giao thông vận tải được tạm giao dự toán để Cục Hàng hải Việt Nam có cơ 
sở ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

Điều 7. Ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải:

1. Căn cứ dự toán chi ngan sách nhà nước về kinh phí đặt hàng dịch 
vụ công ích thông tin duyên hải đã phân bố, Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ 
giá dịch vụ do Bộ Tài chính quy định đế thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 
cung ứng cỉịch vụ công ích thông tin duyên hải với Công ty Thông tin điện 
tử hàng hải Việt Nam theo quy định hiện hành.

2. Nội dung họp đồng đặt hàng.
Hợp đồng đặt hàng phải thế hiện các nội dung chủ yêu sau:
- Khối lượng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.
- Chất lượng thực hiện;
- Giá dịch vụ công ích thông tin duyên hải;
- Giá trị họp đông;
- Thời gian thực hiện hợp đồng;
- Phương thức tạm ứng, thu hồi tạm ứng;
- Phương thức nghiệm thu, thanh toán;
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty 

Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đông.
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- Các nội dung khác có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công ích 
thông tin duyên hải nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghiệm thu khối lượng dịch vụ công ích thông tin duyên hải 
hoàn thành:

Đinh kỳ hàng quý, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm thu khôi 
lượng, chất lượng cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải theo hợp 
đồng đặt hàng đã ký với Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (theo 
Phụ lục kèm theo) làm cơ sở thanh toán kinh phí đặt hàng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

Điều 9. Kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước:
Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước về chi kinh phí đặt hàng cung 

ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải được giao, Cục Hàng hải Việt 
Nam thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước để tạm ứng, thanh toán cho 
( ’ông ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam theo hợp đồng đặt hàng; Kho 
bạc nhà nước nơi Cục Hàng hải Việt Nam giao dịch kiếm tra hồ sơ, thực 
hiện kiểm soát chi trước khi tạm ứng, thanh toán theo hợp đồng đặt hàng.

1. Tạm ứng kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải:

1.1. Sau khi ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông 
tin duyên hải, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam được tạm ừng 
tối đa là 30% giá trị họp đồng đặt hàng của năm đã ký với Cục Hàng hải 
Việt Nam.

1.2. Hồ sơ tạm ứng:
- Giấy rút dự toán (tạm ứng) của Cục Hàng hải Việt Nam.

Hợp đồng đặt hàng ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty 
Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

- Quyết định giao dự toán chi của Bộ Giao thông vận tải.

2. Thanh toán kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải:

2.1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thu hồi tiền tạm ứng kể 
từ lân thanh: toán đầu tiên và phải thu hồi hết số tiền tạm ứng trước khi 
thanh toán lần cuối cùng của năm kế hoạch.

2.2. Hồ sơ thanh toán:
- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng thực hiện cung ứng 

dịch vụ công ích thông tin duyên hải hoàn thành (theo Phụ lục kèm theo 
Thông tư này).

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp có thanh toán
tạm ứng).

- Giấy rút dự toán (thực chi) của Cục Hàng hải Việt Nam.

2.3. Trường họp đến ngày 31/12 hàng năm, khối lượng cung ứng dịch 
vụ công ích thông tin duyên hải đã hoàn thành và nghiệm thu theo hợp đồng
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đặt hàng nhưng chưa hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thanh toán thì được thanh 
toán tiếp trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo đúng quy định hiện hành 
và tống hợp quyết toán vào niên độ ngân sách năm trước.

Điều 10. Xử lý thừa, thiếu kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ công 
ích thông tin duyên hải.

1. Trường hợp phát sinh tăng khối lượng cung ứng dịch vụ công ích 
thông tin duyên hải (do yêu cầu của cơ quan đặt hàng) dẫn đến tăng giá trị 
phải thanh toán so với hợp đồng đã ký sẽ được sử dụng dự toán chi đặt hàng 
năm sau đỗ xử lý. Khi thực hiện phân bô dự toán kinh phí đặt hàng cung 
ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải hảng năm, Cục Hàng hải Việt 
Nam chủ động dành nguồn kinh phí để thanh toán khối lượng phát sinh năm 
trước, số kinh phí còn lại được phân bổ để thực hiện đặt hàng cho nhiệm vụ 
năm hiện hành.

2. Điều chỉnh giá trị hợp đồng theo Điều 14 Quy chế đấu thầu, đặt 
hảng, giao kê hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích ban hành kèm theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 
của Thủ tướng Chính phủ.

Điêu 11. Kiếm tra, quyết toán việc cung ứng dịch vụ công ích thông 
tin duyên hải đối với Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam:

Hàng năm, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam lập Báo cáo 
tài chính năm (trong đó bao gồm quyết toán việc thực hiện nhiệm vụ cung 
ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải); Tổ chức thuê công ty kiểm toán 
độc lập để kiếm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định. Báo cáo tài 
chính hàng năm được gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, 
Bộ Tài chính.

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì phối hợp vói các đơn vị liên quan 
thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính tố chức kiểm tra, quyết toán 
dịch vụ công ích đặt hàng đối với Công ty Thông tin điện tử hảng hải Việt 
Nam theo quy định tại Điều 15 Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm 
theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Các khoản chỉ không đúng chế độ kế toán doanh nghiệp, chi sai quy 
định phải được xuất toán và xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước; Người 
nào ra lệnh chi sai phải bồi hoàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 12. Quyết toán nguồn kinh phí cấp phát để đặt hàng cung ứng 
dịch vụ công ích thông tin duyên hải:

1. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thực hiện công tác đặt hàng cung 
ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải trong phạm vi nguồn kinh phí 
được ngân sách nhà nước cấp phát; đúng mục đích, có hiệu quả. Cục Hàng 
hải Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí đặt
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hàng do ngân sách nhà nước cấp phát theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước; tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của Cục Hàng hải Việt 
Nam, gửi Bộ Giao thông vận tải.

2. Bộ Giao thông vận tải thẩm định quyết toán của Cục Hàng hải Việt 
Nam và tổng họp chung trong quyết toán của Bộ Giao thông vận tải, gửi Bộ 
Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn Luật.

CHƯƠNG III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Điều 13. Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam được Nhà 
nước đầu tư vốn, tài sản và nhân lực cần thiết để thực hiện thường xuyên, 
ổn định cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải. Ngoài việc thực 
hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, Công ty 
Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam được tận dụng vốn, tài sản và các 
nguồn lực khác đê tô chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp 
luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích được giao và chịu 
trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Điều 14. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước đặt
hàng:

1. Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam thực hiện cung ứng 
dịch vụ công ích thông tin duyên hải theo đúng hợp đồng đã ký và theo quy 
định của pháp luật, điều ước và thông lệ quốc tế về công tác thông tin an 
toàn hàng hải.

2. Nguồn kinh phí Nhà nước cấp để đặt hàng cung ứng dịch vụ công 
ích thông tin duyên hải là doanh thu hoạt động cung ứng dịch vụ công ích 
của Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Công ty sử dụng đế bù 
đáp chi phí đã thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích thông tin 
duyên hải; Hạch toán kết quả kinh doanh hoạt động cung ứng dịch vụ công 
ích, kê khai và nộp thuế theo quy định; Thực hiện quản lý tài chính theo quy 
định của pháp luật hiện hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp đăng ký 
hoạt động.

Điều 15. Quản lý hạ tầng mạng viễn thông hàng hải của Nhà nước:

1. Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản 
ly, sử dụng Hạ tầng mạng viễn thông hàng hải nêu tại Điều 2 của Thông tư 
này theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản cố định trong doanh
nghiệp.

2. về nguyên tắc, giá nhà nước đặt hàng được tính toán đầy đủ chi 
phí theo định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành và chế 
độ chi tiêu tài chính hiện hành (bao gồm tính đầy đủ chi phí khấu hao tài
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sản cố định). Trường hợp giá đặt hảng không tính đủ 100% chi phí khấu 
hao tài sản cô định của doanh nghiệp do khả năng cân đối của ngân sách 
nhà nước thì những tài sản không tính khấu hao được theo dõi mức hao 
mòn và hạch toán giảm nguôn theo quy định hiện hành.

Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản lý, 
sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định để đầu tư, thay thế thiết bị mạng 
viễn thông do nhà nước đầu tư theo định kỳ.

Điều 16. Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam chịu sự thanh 
tra, kiếm tra, giám sát của các cơ quan tài chính, đại diện chủ sở hữu, cơ 
quan thuế đối với việc sử dụng nguồn kinh phí đặt hàng của nhà nước và 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định hiện hành của 
pháp luật.

Chương rv  
T Ổ CHỨC THỰ C HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Bộ Giao thông vận tải 
và các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đế xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng-Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng 
Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP;

- Công ty Thông tin điện tử hàng hải VN;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Các Vụ: NSNN, CST, PC, HCSN, TCT,
KBNN; QLG; TTrBTC;
- Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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