
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 119/2010/TT-BTC — _____ -_______ -_____
Hà Nội, ngày 10 tháng  8 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm 
hàng hải và cơ  chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ 

công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHĨ0 ngày 28 
tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/1 1/2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố 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 xuât và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, 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 Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ 
vê quản lý cảng biến và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ 
về chuyển đồi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên và tô chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước làm chủ sở hữu;

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 hàng, giao kế hoạch thực 
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 
4482/VPCP-KTTH ngày 09/7/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý 
neuồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nạo vét luồng hàng hải;

Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 
2248/BGTVT-TC ngày 12/4/2010 và công văn số 4100/BGTVT-TC ngày 
22/6/2010, Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí 
bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:



Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hiện Thông tư này bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Bắc, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam (sau đây viết gọn là hai công ty Bảo đảm an toàn hàns; 
hải) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, được giao 
nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

2. Cục Hàng hải Việt Nam thay mặt Nhà nước thực hiện tô chức giao 
kế hoạch và đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 
Kinh phí hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam do Ngân sách nhà nước bố 
trí trong dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải 
bao gồm cả kinh phí cho nhiệm vụ tô chức giao kế hoạch, đặt hàng cung ứng 
dịch vụ công ích hàng hải theo quy định của pháp luật.

3. Các cảng vụ hàng hải được ủy quyền thực hiện thu phí bảo đảm an 
toàn hàng hải.

Điều 2. Phí bảo đảm hàng hải được quy định trong danh mục phí ban 
hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí; Phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn 
thu của ngân sách nhà nước bao gôm:

- Phí bảo đảm hàng hải thu được từ các luồng hàng hải do hai công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải được giao quản lý, khai thác;

- Nguồn trích nộp phí bảo đảm hàng hải thu được tại các luồng hàng 
hải do doanh nghiệp tự đầu tư, xây dựng theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy 
định.

Điều 3. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do nhà nước bảo 
đảm kinh phí, được thực hiện trên hệ thống luồng hàng hải và hệ thống đèn 
biên do hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải quản lý, khai thác bao gồm:

1. Vận hành hệ thống đèn biển;

2. Vận hành hệ thống luồng hàng hải;

3. Khảo sát, ra thông báo hàng hải;

4. Sửa chữa công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải;

5. Nạo vét, duy tu luồng hàng hải đê đảm bảo độ sâu của luông theo 
chuan tắc thiết kế ban đầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không 
bao gồm công tác nạo vét đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải);

6. Nhiệm vụ đột xuất khác để đảm bảo an toàn hàng hải.

Điều 4. Nhà nước thực hiện giao kế hoạch, đặt hàng cung ứng dịch vụ 
công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo cơ chê tài chính hiện hành và trên 
cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao hoặc trên đơn giá do cơ quan có 
thâm quyền ban hành.
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Trình tự thủ tục xây dựng, thâm định và quyết định đon giá cung ứng 
dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 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 và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP 
ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

Chương II
TÓ CHỨC THU, LẬP D ự  TOÁN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC VỀ PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI

Điều 5. Phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu của ngân sách nhà 
nước được Nhà nước ủy quyền cho cảng vụ hàng hải thực hiện thu và 
chuyên cho hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định tại Điều 14 
của Thông tư này đê các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện nhiệm 
vụ công ích được giao.

Điều 6. Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn việc tổ 
chức thu phí bảo đảm hàng hải theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, kịp thời.

Điều 7. Các cảng vụ hàng hải thực hiện thu phí ủy quyền; Sử dụng 
biên lai thu phí theo quy định hiện hành và được trích lại tỷ lệ phần trăm (%) 
trên tổng số tiền phí thu được theo quy định của Bộ Tài chính để thưởng cho 
công tác thu phí ủy quyền.

Điều 8. Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải:

1. Lập dự toán:
Hàng năm, căn cứ vào sô kiểm tra dự toán thu phí bảo đảm hàng hải 

do Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giao thông vận 
tải thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam.

Trên cơ sở số kiếm tra được thông báo, Cục Hàng hải Việt Nam lập 
dự toán thu phí bảo đảm hàng hải (căn cứ theo dự kiến lưu lượng phương 
tiện, mức thu phí bảo đảm hàng hải do các cảng vụ hàng hải lập) gửi Bộ 
Giao thông vận tải xem xét, tông hợp chung trong dự toán ngân sách nhà 
nước của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Tài chính tông hợp theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Phân bô và giao dự toán:
Căn cứ dự toán thu phí bảo đảm hàng hải hàng năm được cấp có thẩm 

quyền giao, Bộ Giao thông vận tải phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm 
hàng hải cho Cục Hàng hải Việt Nam đê Cục Hàng hải Việt Nam giao dự 
toán thu cho các đơn vị cảng vụ hàng hải; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ 
Giao thông vận tải và Kho bạc nhà nước.

Điều 9. Tổng họp quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải:
Ket thúc năm tài chính, các cảng vụ hàng hải quyết toán số thu phí 

bảo đảm hàng hải trong năm, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng 
hải Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải đế tống hợp sô thu
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ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải hàng năm theo quy định hiện 
hành.

Chuong III
QUY TRÌNH GIAO KẾ HOẠCH VÀ ĐẶT HÀNG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Điều 10. Nguồn kinh phí để giao kế hoạch và đặt hàng:
Căn cứ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và khả năng cân đôi của ngân 

sách nhà nước, nguồn kinh phí để giao kế hoạch và đặt hàng cung ứng dịch 
vụ công ích bảo đảm hàng hải được bố trí từ ngân sách trung ương hàng 
năm, bao gồm:

- Nguồn thu phí bảo đảm hàng hải thuộc ngân sách nhà nước được đê 
lại 100% sử dụng để chi cho các nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích bảo 
đảm an toàn hàng hải.

- Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, bố trí từ cân đối 
chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương hàng năm để bổ  sung cho 
công tác nạo vét, duy tu luông hàng hải.

Điều 11. Lập, phân bổ và giao dự toán chi kinh phí cung ứng dịch vụ 
công ích bảo đảm an toàn hàng hải:

1. Lập dự toán:
Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra do Bộ Tài chính thông báo về dự 

toán chi phí bảo đảm hàng hải, dự toán chi kinh phí cung ứng dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Giao thông vận tải thông báo cho Cục 
Hàng hải Việt Nam lập dự toán chi kinh phí cung ứng dịch vụ công ích bảo 
đảm an toàn hàng hải gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, tông hợp chung 
trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Tài 
chính tống họp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

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

toàn hàng hải hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông vận 
tải phân bố dự toán cho Cục Hàng hải Việt Nam; đồng thời tổng hợp cùng 
dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, gửi Bộ Tài chính 
thấm định dự toán theo quy định.

Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về phương án phân bô 
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 bảo đảm an toàn hàng hải cho Cục Hàng 
hải Việt Nam đê Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện giao kê hoạch và đặt 
hàng cho các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải; đồng thời gửi Bộ Tài chính, 
Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

Điều 12. Giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn 
hàng hải từ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải:

1. Căn cứ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước về phí bảo đảm hàng 
hải đã được phân bố, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông vận tải
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vê kê hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, Cục Hàng 
hải Việt Nam thực hiện giao kê hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm 
an toàn hàng hải đối với các nhiệm vụ công ích được thực hiện từ nguồn thu 
phí bảo đảm hàng hải cho hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải theo quy 
định hiện hành; đồng thời gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để giám 
sát.

2. Nội dung giao kế hoạch:
- Khôi lượng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do công ty 

cung ứng: chi tiêt theo khôi lượng từng loại dịch vụ công ích bảo đảm an 
toàn hàng hải theo Điêu 3 của Thông tư này;

- Chất lượng thực hiện;
- Giá trị thực hiện;
- Thời gian thực hiện;
- Phương thức nghiệm thu, thanh toán;
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty bảo đảm an toàn hàng hải 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 13. Ký họp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm 
an toàn hàng hải:

1. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung cho nhiệm vụ nạo 
vét, duy tu luồng hàng hải được phân bổ, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ 
Giao thông vận tải vê kê hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn 
hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với hai 
công ty Bảo đảm an toàn hàng hải đê cung úng dịch vụ công ích bảo đảm an 
toàn hàng hải đối với nhiệm vụ công ích nạo vét, duy tu luồng hàng hải.

2. Nội dung hợp đông đặt hàng:
- Danh mục các công trình luồng hàng hải thực hiện duy tu, nạo vét 

trong năm;
- Chất lượng thực hiện;
- Giá trị thực hiện;
- Thời gian thực hiện;
- Phương thức nghiệm thu, thanh toán;
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty bảo đảm an toàn hàng hải 

trong việc thực hiện họp đồng đã ký;
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 14. Phương thức thanh toán khối lượng cung ứng dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn hàng hải hoàn thành:

1. Đôi vó'i các dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được thanh 
toán bằng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải hàng năm: Căn cứ dự toán chi 
phí bảo đảm hàng hải và kê hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an 
toàn hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho các cảng vụ hàng hải 
kế hoạch điều chuyên phí bảo đảm hàng hải cho hai công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải để thanh toán.
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Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm tô chức quản lý nguôn thu 
phỉ bảo đảm hàng hải; kiểm soát việc điều chuyển phí bảo đảm hàng hải từ 
các cảng vụ hàng hải cho hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải phù hợp với 
kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải đã giao cho 
hai công ty.

2. Đối với nguồn kinh phí bố trí từ cân đối chi sự nghiệp kinh tế của 
ngân sách trung ương hàng năm để bổ sung cho công tác nạo vét, duy tu 
luồng hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thanh toán cho hai công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải qua Kho bạc nhà nước theo Điều 15 của Thông
tư này.

Điều 15. Kiêm soát chi của Kho bạc nhà nước:
Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước vê nguôn kinh phí bô sung cho

công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải được giao, Cục Hàng hải Việt Nam 
thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước đê tạm ứng, thanh toán cho hai 
công ty Bảo đảm an toàn hàng hải theo hợp đồng đã ký; Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch kiểm tra hồ sơ, thực hiện kiểm soát chi trước khi tạm ứng, 
thanh toán theo Hợp đông đã ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải.

1. Tạm ứng kinh phí nạo vét, duy tu luồng hàng hải:
1.1. Sau khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn

hàng hải về nhiệm vụ duy tu, nạo vét luồng hàng hải, công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải được tạm ứng tối đa là 50% giá trị hợp đồng của năm để thực 
hiện nhiệm vụ nạo vét, duy tu luồng hàng hải.

1.2. Hồ sơ tạm ứng:
- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) của Cục Hàng hải

Việt Nam;
- Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng 

hải đã ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và công ty Bảo đảm an toàn hàng
hải.

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

2. Thanh toán kinh phí đặt hàng nhiệm vụ nạo vét, duy tu luồng hàng
hải:

2.1. Định kỳ hàng quý hoặc sau khi công trình duy tu, nạo vét luồng 
hàng hải hoàn thành, Cục Hàng hải Việt Nam thu hồi tiền tạm ứng và thực 
hiện thanh toán giá trị khối lượng duy tu, nạo vét luồng hàng hải hoàn thành 
cho hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

Việc thu hồi tiền tạm ứng bắt đầu từ lân thanh toán đầu tiên và thu hồi 
hết số tiền tạm ứng khi thanh toán lần cuối cùng của năm kế hoạch sau khi 
hoàn thành hợp đồng đặt hàng giữa Cục Hàng hải Việt Nam và công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải.

2.2. Trường hợp đến ngày 31/12 hàng năm, khối lượng nạo vét, duy tu 
luông hàng hải đã hoàn thành và nghiệm thu theo hợp đồng đặt hàng nhưng 
chưa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh toán thì được thanh toán tiếp trong thời
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gian chỉnh lý quyết toán theo đúng quy định hiện hành và tổng họp quyết 
toán vào niên độ ngân sách năm trước.

2.3. Hồ sơ thanh toán:
- Quyết định giao dự toán của Bộ Giao thông vận tải giao cho Cục 

Hàng hải Việt Nam;
- Họp đông đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng 

hải đã ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải;

- Bản nghiệm thu, xác nhận khôi lượng, chất lượng hoàn thành giữa 
Cục Hàng hải Việt Nam và công ty Bảo đảm an toàn hàng hải;

- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (thực chi) của Cục Hàng hải 
Việt Nam cùng hồ sơ chứng từ họp pháp khác theo quy định.

Điều 16. Xử lý kinh phí thừa hoặc thiếu khi giao kế hoạch và đặt hàng 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải:

Cục Hàng hải Việt Nam tố chức thực hiện giao kê hoạch và đặt hàng 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải trong phạm vi nguồn 
kinh phí dự toán ngân sách nhà nước giao. Trường hợp phát sinh tăng khối 
lượng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (do phát sinh 
nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải đột xuất theo quyết định của cơ quan có 
thâm quyên) thì được sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải vượt kế 
hoạch (nếu có); Trường họp không đủ nguồn, Cục Hàng hải Việt Nam lập 
dự toán bô sung kinh phí năm sau; Khi thực hiện phân bổ dự toán kinh phí 
chi ngân sách hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam chủ động dành nguồn kinh 
phí đế thanh toán khối lượng đã thực hiện năm trước, số kinh phí còn lại 
được phân bô để thực hiện cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải năm kế 
hoạch.

Điều 17. Kiểm tra, quyết toán việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch 
vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải đôi với công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải:

Hàng năm, hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập báo cáo quyết 
toán việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích được giao kế hoạch 
và đặt hàng; Tô chức thuê công ty kiêm toán độc lập đê kiêm toán Báo cáo 
tài chính năm theo quy định. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm 
được gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính 
đúng thời gian quy định.

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì phối họp với các đon vị liên quan của 
Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính tô chức kiếm tra, quyết toán dịch vụ 
công ích giao kế hoạch và đặt hàng đối với các công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải theo quy định của 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.
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Các khoản chi không đúng chế độ, chi sai quy định đều phải xuất toán 
thu hồi nộp ngân sách nhà nước; đồng thời người nào ra lệnh chi sai phải bồi 
hoàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 18. Quyết toán nguồn kinh phí cung ứng dịch vụ công ích bảo 
đảm an toàn hàng hải:

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn 
hàng hải 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.

Bộ Giao thông vận tải thẩm định quyết toán của Cục Hàng hải Việt 
Nam và tông hợp chung trong quyết toán của Bộ Giao thông vận tải, £Ửi Bộ 
Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG IV 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 

HÀNG HẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TRONG VIỆC 
CƯNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Điều 19. Hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải được Nhà nước đầu 
tư vốn, tài sản và nhân lực cân thiết đê thực hiện thường xuyên, ổn định 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. Ngoài việc thực hiện 
nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích Nhà nước giao kế hoạch và đặt hàng, 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải được tận dụng vôn, tài sản và các nguôn 
lực khác đê tô chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật 
nhưng không được 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 20. Hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm cung 
ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo đúng kế hoạch giao, 
hợp đồng đã ký và theo quy định của pháp luật có liên quan về công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải.

Điều 21. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước giao kế hoạch 
và đặt hàng:

N^uồn kinh phí cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 
do Nhà nước giao kế hoạch và đặt hàng cho hai công ty Bảo đảm an toàn 
hàne, hải là doanh thu hoạt động cung ứng dịch vụ công ích của doanh 
nghiệp. Hai công ty Bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng nguồn kinh phí Nhà 
nước thanh toán đê bù đắp chi phí đã thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ 
công ích bảo đảm an toàn hàng hải; Hạch toán kêt quả kinh doanh hoạt động 
cung ứng dịch vụ công ích theo quy định. Thực hiện quản lý tài chính theo 
quy định của pháp luật hiện hành phù họp với loại hình doanh nghiệp đăng 
ký hoạt động.

Điều 22. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải chịu sự thanh tra, kiếm 
tra, giám sát của các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước đối với việc
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sử dụng nguôn kinh phí của nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 23. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010. Bãi bỏ 
Thông tư số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn 
lập, giao kê hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn hàng hải và các quy định trước đây trái với quy định 
của Thông tư này.

2. 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

- Kiểm toán nhà nước;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các 
tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

Chương V 
TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Nơi nhận:
-  Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chù tịch 
nước;
- Văn phòng Chính phủ;

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

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

KT. BỘ TRƯỞNG  
TH Ứ  TRƯỞNG

- Các Vụ thuộc Bộ: PC, CST, NSNN, HCSN, 
KBNN, T C T , QLG, Ttra BTC;
- Lưu VT, Cục TCDN.
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