
Bộ TÀI CHÍNH - Bộ GIAO CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÔNG VẬN TẢI ẳ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí 

chỉ thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác 
bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sổ 66/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 thảng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 8Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 14 thảng 7 năm 2010 của 
Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng; Nghị định so 51/2012/NĐ-CP ngày 
11 thảng 6 năm 2012 của Chinh phủ về sửa đoi, bo sung một số điểu của Nghị 
định sổ 81/2010/NĐ-CP ngày 14 thảng 7 năm 2010 của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định sổ 44/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về Phương án khấn nguy tổng thế đối phó với hành vỉ can 
thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; 

Thực hiện Quyết định sổ 1286/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phổi hợp liên ngành trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dan quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phỉ chỉ thường 
xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi 

thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng. 



Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Bộ Giao thông vận tải; 
các Bộ, ngành có liên quan; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; ủy ban nhân dân huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay. 

2. Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không quốc gia; Trung tâm Khẩn nguy 
của Ban chỉ huy quốc gia; Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, huyện đảo; Trung tâm Khẩn nguy của Ban chỉ huy tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo. 

3. Các cơ quan, đơn vị khác sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho 
công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 

Điều 3. Nguồn kỉnh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 

a) Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp kinh 
tế cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của ủy ban An ninh hàng 
không dân dụng quốc gia (bao gồm Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không quốc 
gia, Trung tâm Khẩn nguy của Ban chỉ huy quốc gia), Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế 
cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của Ban chỉ huy Khẩn nguy 
hàng không tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban chỉ huy Khẩn nguy 
hàng không huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay (bao gồm Trung tâm 
Khẩn nguy của Ban chỉ huy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo). 

2. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

3. Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân dụng thuộc trách 
nhiệm của các doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp tự bảo đảm kinh phí 
thực hiệnế 

Điều 4. Nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương 

1. Nội dung chi của ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia: 

a) Tập huấn, huấn luyện kỹ năng chỉ đạo, chỉ huy, xây dựng phương án 
ứng phó với các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không 
dân dụng cho các lực lượng trực tiếp tham gia tại các Bộ, ngành, các Ban chỉ 
huy Khấn nguy cấp tỉnh, các doanh nghiệp hàng không (cho cấp lãnh đạo, 
trưởng, phó các bộ phận trực tiếp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng 
không dân dụng); 

b) Tổ chức diễn tập, ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 
động hàng không dân dụng cấp quốc gia; 

c) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh hàng 
không dân dụng ở các Bộ, ngành, địa phương; 

2 



d) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật 
trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; 

đ) Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ nghiệp vụ bảo 
đảm an ninh hàng không dân dụng, gồm: 

- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị của Trung tâm Khẩn nguy 
hàng không quốc gia phục vụ công tác phối hợp liên ngành trong bảo đảm an 
ninh hàng không, chỉ huy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 
động hàng không dân dụng cấp độ 1 hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính 
phủ; ' 

- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị khác để đảm bảo phục vụ 
công tác phối họp liên ngành. 

e) Chi hội thảo, sơ kết, tổng kết về công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng quốc gia; chi hoạt động của ủy ban An ninh hàng không dân dụng 
quốc gia, bao gồm: họp sơ kết, điện thoại trực tuyến và chi phí khác có liên quan 
(nếu có); 

Chi phí hoạt động bộ máy của Văn phòng thường trực ủy ban An ninh 
hàng không quốc gia do Bộ Giao thông vận tải đảm bảo; Kinh phí chi thường 
xuyên của cán bộ tham gia Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không quốc gia do các 
cơ quan, đơn vị cử người bảo đảm. 

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến công tác bảo 
đảm an ninh hàng không dân dụng quốc gia, bao gồm: tham dự các hội nghị, hội 
thảo quốc tế; khảo sát ở nước ngoài; 

h) Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng quốc gia (chi khắc phục sự cố liên quan trực tiếp đến an ninh hàng 
không dân dụng quốc gia,...)ệ 

2. Nội dung chi của Bộ Giao thông vận tải 
a) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh hàng không dân dụng cho các 

đơn vị của Bộ trực tiếp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng; 
b) Kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm đánh giá việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của ngành hàng 
không và liên ngành; 

c) Chi hội nghị sơ kết cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 
cấp ngành và công tác phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh hàng không dân 
dụng; 

d) Tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 
động hàng không dân dụng cấp ngành; 

đ) Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị cho công tác bảo đảm an 
ninh hàng không dân dụng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao 
thông vận tải; 

3 



e) Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng quốc gia của ngành. 

3. Nội dung chi của các Bộ có liên quan (Bộ Công an, Bộ Quổc phòng) 

Nội dung chi theo nội dung phối hợp và nhiệm vụ được giao tại Quy chế 
phổi hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân 
dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 
2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phổi hợp liên ngành trong 
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 

Điều 5ề Nội dung chi từ nguồn ngân sách địa phương 

Nội dung chi của Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không huyện, đảo nơi có cảng 
hàng không, sân bay, gồm: 

1. Tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ứng phó với các 
tình huống khẩn nguy hàng không tại địa phương; 

2. Diễn tập ứng phó vói hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động 
hàng không dân dụng cấp cơ sở; 

3. Chi kiểm tra, chỉ đạo đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào 
hoạt động hàng không dân dụng của địa phương; 

4. Mua sắm, sửa chừa, bảo dưỡng trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng 
không dân dụng của Ban chỉ huy và Trung tâm Khẩn nguy của Ban chỉ huy tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo; 

5. Chi hoạt động của Ban chỉ huy và Trung tâm Khẩn nguy của Ban chỉ 
huy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo, bao gồm: họp sơ kết, 
tổng kết, điện thoại trực tuyến và chi phí khác có liên quan (nếu có); 

Kinh phí chi thường xuyên của cán bộ, nhân viên tham gia Ban chỉ huy 
Khẩn nguy hàng không tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo, do 
các cơ quan, đơn vị cử người bảo đảm. 

6. Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh hàng không 
dân dụng tại địa phương. 

Điều 6. Mức chi cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 

Các Bộ, địa phương và các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng phải thực hiện theo 
đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền ban hành. 

1 ẵ Một số nội dung chi đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành: 
a) Chi tổ chức hội thảo, tập huấn, công tác phí theo Thông tư số 

97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập; 
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b) Chi bồi dưõng nghiệp vụ an ninh hàng không dân dụng theo Thông tư 
số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc 
lập dự toán, CỊuản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

c) Chi tham gia hội thảo quốc tế đa phương và song phương về an ninh 
hàng không dân dụng của ICAO theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 
tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. 

2Ế Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định, Chủ tịch ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng các Bộ có liên quan và Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi và chịu trách nhiệm về quyết định của 
mìnhế 

Điều 7. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với 
công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông tư này 
hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau: 

1. Lập dự toán 

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách của các cấp 
có thẩm quyền, nhiệm vụ thực hiện trong năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính 
hiện hành và các quy định tại Thông tư này; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 
lập dự toán như sau: 

a) Đối với kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng từ 
nguồn ngân sách trung ương: 

- Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia 
(giúp việc cho ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia), Cục Hàng 
không Việt Nam, căn cứ vào nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng 
năm lập dự toán kinh phí báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, tông hợp 
chung vào dự toán ngân sách nhà nước của Bộ gửi Bộ Tài chính để tống hợp báo 
cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt theo quy định; 

- Đối với kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 
thuộc trách nhiệm của các Bộ có liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng): Hàng 
năm các Bộ lập dự toán và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của 
Bộ mình gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê 
duyệt theo quy định. 

b) Đối với kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 
từ nguồn ngân sách địa phương: 

Các cơ quan, đơn vị được Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo giao nhiệm vụ, hàng năm lập dự toán 
kinh phí gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, tổng hợp gửi cơ quan Tài 
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chính cùng cấp để tổng hợp chung vào dự toán nẹân sách địa phương, báo cáo 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

2ệ Phân bổ dự toán 
a) Đối với kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng từ 

nguồn ngân sách trung ương: 
Căn cứ dự toán được giao và nội dung chi quy định tại Điều 4 của Thônẹ 

tư này, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ có liên quan lập phương án và phân bổ 
kinh phí cho các đơn vị, gửi Bộ Tài chính thẩm định làm căn cứ giao dự toán 
cho các đom vị thực hiện. 

b) Đối với kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 
từ nguồn ngân sách địa phương: 

Căn cứ dự toán được giao và nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này, 
cơ quan quản lý cấp trên lập phương án và phân bổ kinh phí cho các đon vị được 
giao nhiệm vụ, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định làm căn cứ giao dự toán 
cho các đơn vị thực hiện. 

3. Chấp hành dự toán 
a) Căn cứ vào dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn 

vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; 
b) Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán cho các nhiệm vụ 

theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh 
toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

4. Công tác quyết toán kinh phí 
a) Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí cho công tác bảo đảm 

an ninh hàng không dân dụng có trách nhiệm thực hiện quyết toán kinh phí được 
giao hàng năm theo quy định hiện hành về quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước. 

b) Việc xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối 
với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ và ngân sách các cấp. 

Điều 8. Công tác kiểm tra 

Bộ Giao thông vận tải, các Bộ có liên quan, Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng 
không tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay, 
có trách nhiệm chủ trì, phôi hợp với cơ quan tài chính cùng câp kiêm tra định 
kỳ, đột xuất các đơn vị về tình hình thực hiện và kinh phí cho công tác bảo đảm 
an ninh hàng không dân dụng. 

Điều 9. Tồ chức thưc hiên 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015. 
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2. Các văn'bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông 
tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, địa phương 
phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, giải quyết. 

KT. Bộ TRƯỞNG KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI Bộ TÀI CHÍNH 

Nơi nhận: Ỹ) 
- Thủ tương Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
-Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
-Văn phòng Chính phủ; 
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở GTVT các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; cổng thông tin điện tử CP; Bộ TC; Bộ GTVT; 
- Lưu: VT Bộ Tài chính; Bộ GTVT. 
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