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

Số: 168 /2013/TTLT-BTC-BCA ---------------------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ phòng, chống tội phạm

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

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 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 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công an;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống 
tội phạm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên 
tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 
2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 
phòng, chống tội phạm.

Điều 1. Phạm  vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng 
Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm ở các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) theo quy định tại 
Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chông tội phạm 
(Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg).

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn 
vị, địa phương quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.



Điều 2. M ức trích thưởng và trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại tội 
phạm ít nghiêm trọng:

Sau khi Bản án, Quyết định của Tòa án đối với các vụ án hình sự, vụ án 
về tội phạm ma túy có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ 
quan đang quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật, có 
trách nhiệm chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương 
tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án về hình sự (trừ các 
chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) cho Sở 
Tài chính nơi Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật, 
phương tiện do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền 
Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật chuyển giao, tổ chức bán đấu 
giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và 
trình Chủ tịch ú y  ban nhân dân cấp tỉnh xử lý số tiền Việt Nam, ngoại tệ và tiền 
thu được từ bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện như sau:

a) Trích 42% cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương;
b) Trích 58% cho Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh.
2. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại

nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng:
Sau khi Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, cơ quan 

Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài 
sản, phương tiện, tang vật chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài 
sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án về hình sự 
(trừ các chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật)
cho Sở Tài chính nơi Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, 
tang vật, phương tiện do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang 
quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật chuyển giao, tổ 
chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có) theo đúng quy định 
của pháp luật và trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý số tiền Việt 
Nam, ngoại tệ và tiền thu được từ bán đấu giá tài sản, tang vật', phương tiện 
như sau:

a) Trích 30% cho Cơ quan điều tra trực tiếp khám phá, thụ lý chính vụ 
án về hình sự để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, truy bắt 
tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đó theo quy định tại Điều 6 
Thông tư liên tịch này;
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b) Trích 30%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương;

c) Trích 40%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh, nơi Tòa 
án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương:
a) Số trích (42%) quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 2 số trích (30%) 

quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 2 và số trích (42%) quy định tại điếm a, 
khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch này;

b) Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch này;

c) Các khoản huy động họp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Đối với Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh:
a) Số trích (58%) quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2, số trích (40%) 

quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 2 và số trích (58%) quy định tại điểm b, 
khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch này;

b) Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch này;

c) Các khoản huy động họp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Đ iều 4. C ơ quan quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội 
phạm Trung ương.

Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ 
Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dối, quản lý, cấp và thanh toán, 
quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định tại Thông 
tư liên tịch này.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, điều hành Quỹ phòng 
chống tội phạm cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
giúp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Quỹ phòng, chống tội 
phạm cấp tỉnh và theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ 
phòng, chống tội phạm cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

3. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ 
Công an, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) 
để quản lý và theo dõi thu, chi Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 5. T iếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ

1. Các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cho 
công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy bằng tiền, phương tiện, 
tài sản và nguồn huy động họp pháp khác nếu có địa chỉ cụ thể thì chuyển
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theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định theo quy định hiện hành của 
pháp luật, nếu không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về Quỹ phòng, chống tội 
phạm Trung ương.

2. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ 
Công an chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ cho công tác phòng, 
chống tội phạm; phòng, chống ma túy ở Trung ương (kế cả những khoản tài 
trợ không có địa chỉ cụ thể cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống ma túy). Nếu bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì trực tiếp tiếp nhận và 
nộp vào tài khoản Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, nếu bằng hiện 
vật thì lập biên bản giao, nhận, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

3. Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho 
công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của địa phương, nếu 
bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì trực tiếp tiếp nhận và nộp tiền vào tài khoản 
Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh, nếu bằng hiện vật thì lập biên bản 
giao, nhận, báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường họp các loại trang thiết bị, phương tiện tiếp nhận từ các nguồn 
tài trợ nói trên phù hợp với trang bị, hoạt động của các đơn vị làm công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy thì Chánh Văn 
phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an hoặc Giám 
đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực 
hiện đánh giá lại tài sản và căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang bị của Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính cho các đơn vị làm công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy để trình Bộ trưởng Bộ 
Công an hoặc Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giao các loại 
trang thiết bị, phương tiện đó cho đơn vị làm công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm; phòng, chống ma túy, đồng thời làm thủ tục ghi thu cho 
Ngân sách nhà nước, ghi chi cho các đơn vị được giao theo giá trị của tài 
sản đã được đánh giá lại. Các đơn vị tiếp nhận trang thiết bị, phương tiện có 
trách nhiệm mở sổ theo dõi và quản lý, sử dụng tài sản được cấp theo đúng 
quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường hợp các loại tài sản, phương tiện tiếp nhận từ nguồn tài trợ nói 
trên không phù hợp với hoạt động phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma 
túy thì Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ 
Công an báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức bán đấu giá theo quy định của 
pháp luật. Số tiền thu được sau khi đã trừ các chi phí hợp lý theo quy định 
của pháp luật về bán đấu giá tài sản (nếu có), chuyển vào tài khoản Quỹ 
phòng, chống tội phạm Trung ương hoặc Quỹ phòng, chống tội phạm cấp 
tỉnh, đồng thời làm thủ tục ghi thu cho Ngân sách nhà nước và ghi chi cho 
Quỹ phòng, chống tội phạm số tiền này.
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Đ iều 6. Q uản lý, sử  dụng nguồn kinh phí được trích thưởng (quy 
định tại điểm  a khoản 2 Đ iều 2 Thông tư liên tịch này)

1. Căn cứ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương 
tiện, tang vật theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có) thu được 
từ các vụ án hình sự về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trích 30% (quy định tại điểm a, khoản 2 
Điều 2 Thông tư liên tịch này) để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp truy 
bắt tội phạm, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tội phạm 
nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và về ma túy theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 1, Điều 4 Quyết định số 47/2012/QĐ- 
TTg. Mức thưởng cụ thể cho từng tập thể, cá nhân có thành tích do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, theo mức thưởng tối đa đối với cá nhân 
là 5.000.000 đồng/người/vụ án và đối với tập thể là 30.000.000 đồng/tập thể/vụ 
án.

Căn cứ quyết định của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng 
cơ quan điều tra khám phá, thụ lý chính của vụ án chủ trì, phối họp với cơ quan 
phát hiện đầu mối vụ án xem xét thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích.

2. Sau khi thực hiện thưởng cho cá nhân và tập thể theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, số tiền còn lại (nếu có) được coi là 100%, Giám đốc Sở Tài 
chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

a) Trích 42%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương;
b) Trích 58%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh, nơi Tòa 

án nhân dân xét xử sơ thâm.

Điều 7. N ội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương:
a) Hỗ trợ hoạt động truy quét các băng, ổ, nhóm tội phạm, các đường 

dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; hỗ trợ 
các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, trọng điểm theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền: Nội dung chi, mức chi theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tôi 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án điếm, trọng điểm.

b) Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền của 
Trung ương đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy thực hiện như sau:

- Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền cho cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có 
thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy 
phải đảm bảo thành tích đến đâu hỗ trợ thưởng đến đó; thành tích đạt được trong
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điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị 
hỗ trợ thưởng bằng tiền với mức cao hơn; hỗ trợ thưởng tập thể nhỏ và cá nhân 
là chính.

Cơ quan quản lý cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất 
sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy là cơ quan đầu 
mối lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền đối với các đối tượng thuộc 
phạm vi quản lý.

Để tránh trùng lặp, không thống nhất về đối tượng được thưởng và mức 
thưởng trong hỗ trợ thưởng bằng tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung 
ương, Bộ Công an (cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm của Trung 
ương) phải phối họp với địa phương nơi có cá nhân, tập thế được đề nghị hỗ 
trợ thưởng bằng tiền.

- Mức hỗ trợ thưởng bằng tiền cụ thể cho từng tập thể, cá nhân do Bộ 
trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 3.000.000 
đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 15.000.000 đồng/tập 
thể/lần khen thưởng.

c) Hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền thuộc Trung ương cho các đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống 
tội phạm; phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản 
thực hiện theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BCA- 
BTC-BLĐTBXH-BQP ngày 06/6/2005 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một 
số điểm của Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ 
quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tố chức 
tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

d) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc cai nghiện, 
phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 
của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng 
và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
có sử dụng Ngân sách nhà nước và các chế độ theo quy định của Bộ Y tế và 
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

2. Đối với Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh:
a) Hỗ trợ các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy trên địa bàn mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ 
trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Nội 
dung và mức hỗ trợ do Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tiêu 
chuẩn, định mức và thực trạng về biên chế, trang bị của đơn vị trực tiếp đấu 
tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy cấp tỉnh đế quyết định.
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Việc mua sắm các loại trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ từ nguồn Quỹ 
phòng, chống tội phạm cấp tỉnh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định 
hiện hành của nhà nước về mua sắm và đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước.

b) Hỗ trợ một lần cho thân nhân người đã hy sinh (gồm vợ hoặc chồng, 
cha, mẹ ruột, con ruột, con nuôi hợp pháp, người có công nuôi dưỡng theo quy 
định của pháp luật), người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu 
tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Mức hỗ trợ tối đa bằng 10 
(mười) tháng mức tiền lương cơ sở, áp dụng đối với các cơ quan hành chính sự 
nghiệp.

c) Hỗ trợ công tác phá bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy trên địa 
bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bao gồm:

- Hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phá bỏ cây có chứa chất ma túy 
mọc hoang hoặc trồng trái phép: mức hỗ trợ căn cứ số người, số ngày công 
thực tế tham gia, cơ quan chủ trì việc phá bỏ cây cố chứa chất ma túy mọc 
hoang hoặc trồng trái phép thực hiện hỗ trợ đối với những người không hưởng 
lương từ Ngân sách nhà nước: mức hỗ trợ tối đa 250.000 đồng/ngày/người; 
những người hưởng lương từ Ngân sách nhà nước: mức hỗ trợ thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để tránh chi trùng lặp, cơ quan chủ t ì  việc phá bỏ cây có chứa chất ma túy 
thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ quan, đơn vị cử người 
tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma táy không phải chi trả khoản chi này.

- Hỗ trợ việc thay thế cây có chứa chất ma túy: mức hỗ trợ do Chủ tịch ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ thực tế từng địa bàn, diện tích trồng thay thế tại địa 
phương và khả năng của Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh để quyết định.

d) Hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội 
phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn, bao gồm: biên tập, phát hành, viết bài 
tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, 
chống tội phạm; phòng, chống ma túy; tổ chức họp dân, thành lập tổ tuyên 
truyền viên cùng với già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình kêu gọi, vận 
động người thân là tội phạm bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách 
khoan hồng của Đảng và Nhà nước, vận động, tuyên truyền con, cháu, dòng họ 
không vi phạm pháp luật, không tham gia các đường dây vận chuyển, mua bán 
và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên các địa bàn trọng điếm, phức tạp 
về tội phạm và ma túy. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ do Chủ tịch ú y  ban nhân 
dân cấp tỉnh căn cứ tính chất, -quy mô, phạm vi, mức độ thực hiện của các
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chiến dịch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành và khả 
năng của Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh để quyết định.

đ) Hỗ trợ việc thường bằng tiền cho cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có 
thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy 
phải đảm bảo thành tích đến đâu hỗ trợ thưởng đến đó; thành tích đạt được trong 
điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị 
hỗ trợ thưởng bằng tiền với mức cao hơn; hỗ trợ thưởng tập thể nhỏ và cá nhân 
là chính.

Cơ quan quản lý cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc 
trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy là cơ quan đầu mối 
lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền đối với các đối tượng thuộc phạm vi 
quản lý.

- Mức hỗ trợ thưởng bằng tiền cụ thể cho từng tập thể, cá nhân do Chủ 
tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân là 3.000.000 
đồng/người/lần khen thưởng và đối với tập thể là 15.000.000 đồng/tập thể/lần 
khen thưởng.

e) Hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
thuộc địa phương cho các đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thực hiện theo 
mức quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH- 
BQP ngày 06/6/2005 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 
103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ 
cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị 
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Điều 8. Lập dự toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra Quỹ phòng, 
chống tội phạm

1. Lập dự toán:

Khi có nhu cầu sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, các Bộ, cơ quan 
Trung ương, các đơn vị, cơ quan trực thuộc cấp tỉnh căn cứ nội dung chi, mức 
chi quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này lập dự toán chi Quỹ gửi Bộ Công 
an (đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương) hoặc ủ y  ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh).

Trong phạm vi số thực có của Quỹ phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Bộ 
Công an (đối với Quỹ phòng, chống lội phạm Trung ương), Chủ tịch Ủy ban 
nhân cấp tỉnh (đối với Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh) xem xét, phê duyệt 
và quyết định cụ thế từng nội dung chi, tổng mức dự toán chi thông báo để 
Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an 
hoặc Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương triển 
khai thực hiện, đồng gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (nơi Quỹ phòng,
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chống tội phạm mở tài khoản) để theo dõi, quản lý chung theo quy định hiện 
hành về quản lý ngân sách nhà nước.

2. Quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm:

a) Các Bộ, cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương khi tiếp nhận, sử dụng Quỹ phòng, chống tội 
phạm phải mở số kế toán đế theo dõi các khoản thu, chi Quỹ và lập báo cáo 
quyết toán Quỹ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; lập và 
gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính về sử dụng Quỹ theo định kỳ và 
báo cáo quyết toán 6 tháng, hàng năm về cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống tội 
phạm Trung ương hoặc cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh;

b) Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ 
Công an lập báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương 
trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và tổng họp số liệu báo cáo quyết toán 
Quỹ phòng, chống tội phạm của cấp tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, hoặc 
theo yêu cầu đột xuất của Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo 
dõi, quản lý chung;

c) Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập 
báo cáo và quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh, trình Chủ 
tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Công an theo định kỳ 6 
tháng, hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an đe tống 
họp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý 
chung.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý Quỹ phòng, chống tội 
phạm các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý và sự chính xác 
của các số liệu trong quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống 
tội phạm.

3. Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm, kinh phí hỗ trợ các cơ quan, đơn vị 
từ Quỹ phòng, chống tội phạm (kể cả ở Trung ương và cấp tỉnh) cuối năm chưa 
sử dụng hết được chuyến sang năm sau đế tiếp tục sử dụng.

4. Quỹ phòng, chống tội phạm (Trung ương và cấp tỉnh) chịu sự thanh tra, 
kiểm tra, giám sát và kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2014. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16/7/2009 
hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy theo quy định 
tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy.

2. Số dư Quỹ phòng, chống ma túy Trung ương được chuyển vào Quỹ 
phòng, chống tội phạm Trung ương, số dư Quỹ phòng, chống ma túy cấp tỉnh
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được chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh để tiếp tục sử dụng theo 
các quy định tại Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch nếu có vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công an để có hướng 
dẫn kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
T H Ứ  TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Quý Vương

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- VP BCĐTW về chống tham nhũng;
- Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng CSXH;
- Công an, Biên phòng, Hải quan cấp tỉnh, các sở Tài chính, 
Ke hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ Công an;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTC, BCA;
- Lưu: VT (Bộ Tài chính, Bộ Công an).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG
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