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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2013/TTLT-BKHĐTBNNPTNT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐTBNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/
QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015
(sau đây gọi là Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg);
Căn cứ Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg
ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số
66/2011/QĐ-TTg);
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính
sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐTBNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg
và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/
TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC như sau:
1. Sửa đổi quy định tại khoản 9 Mục II của Thông tư số 03/2012/TTLT-BKHĐTBNNPTNT-BTC như sau:
a) Dòng thứ 3 từ trên xuống của Biểu quy định tại trang 11 của Thông tư
thành: “Chi phí khảo sát, thiết kế, ký hợp đồng là 150.000 đ/ha”;
b) Dòng thứ 6 từ trên xuống quy định tại trang 12 của Thông tư thành: “Sử
dụng mức hỗ trợ khảo sát, thiết kế là 150.000 đồng/ha”.
2. Hủy bỏ quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 17.4, khoản 17, Mục II của Thông tư
và quy định thay thế như sau:
a) Tiết b mới: Nhà máy chỉ được thanh toán vốn hỗ trợ vận chuyển sau khi
hoàn thành đầu tư và đã nghiệm thu theo quy định; công suất tính hỗ trợ kinh phí
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là công suất tính thực tế khi nghiệm thu. Trường hợp trong một nhà máy có nhiều
nhà máy nhỏ mà mỗi nhà máy nhỏ đều đạt “Điều kiện hỗ trợ nhà máy” quy định
tại điểm b, khoản này thì cho phép nghiệm thu theo từng nhà máy nhỏ.
- Trình tự nghiệm thu: Sau khi hoàn thành nhà máy, chủ đầu tư có văn bản yêu
cầu nghiệm thu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong vòng 20 ngày
làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm mời các thành
viên để nghiệm thu công suất thực tế của nhà máy. Thành phần ban nghiệm thu
nhà máy do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, và đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Khoa học Công nghệ, Công Thương, UBND huyện nơi đặt nhà máy. Hồ
sơ nghiệm thu bao gồm: Văn bản yêu cầu nghiệm thu; giấy chứng nhận đầu tư;
giấy phép xây dựng nhà máy; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán
của chủ đầu tư.
- Nội dung nghiệm thu: xác định công suất thực tế của nhà máy để xác định
mức hỗ trợ.
- Mức hỗ trợ vận chuyển: theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số
66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cách tính tổng số tiền
được hỗ trợ lần đầu như sau: A = S (tấn) x L (km) x 5 (năm) x 1.500 (đồng/km) x 70%;
trong đó:
+ A là tổng số tiền được hỗ trợ lần đầu ngay sau khi nghiệm thu;
+ S là công suất thực tế nhà máy được nghiệm thu;
+ L là quãng đường vận chuyển (đến trung tâm Hà Nội theo đường ô tô gần nhất).
- Hồ sơ thanh toán vốn hỗ trợ vận chuyển bao gồm:
+ Quyết định hỗ trợ nhà máy của cấp có thẩm quyền;
+ Kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ cho nhà máy;
+ Biên bản nghiệm thu công suất thực tế của nhà máy;
+ Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư.
b) Tiết c mới: Điều kiện nhận hỗ trợ vốn:
- Nhà nước chỉ hỗ trợ đối với nhà máy sản xuất ván ghép thanh kết hợp với
ván dăm hoặc ván ghép thanh kết hợp với ván MDF để tận dụng nguyên liệu, hoặc
nhà máy sản xuất ván ép, khối ép từ gỗ, tre luồng. Nhà máy không được dời địa
bàn đăng ký sản xuất trong vòng 20 năm.
- Nhà máy xây dựng có quy mô công suất thực tế tối thiểu 10.000m3/năm.
Thiết bị máy mới 100%, hoặc thiết bị đã qua sử dụng nhưng được sản xuất tại các
nước phát triển sau năm 2000.
- Doanh nghiệp phải có diện tích rừng sản xuất đã trồng đến thời kỳ được thu
hoạch bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tối thiểu đạt 50% công suất
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thiết kế, hoặc nơi đặt nhà máy đã có vùng nguyên liệu bảo đảm cung cấp cho nhà
máy đạt 100% công suất thiết kế.
- Là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nếu là doanh nghiệp nhà nước thì chỉ hỗ
trợ cơ sở chế biến gỗ đã được cổ phần hóa với phần vốn nhà nước chiếm không
quá 50%.”
3. Hủy bỏ tiết c điểm 22.5 khoản 22 mục III của Thông tư và được thay thế
như sau: Việc thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước cho các dự án thực
hiện chính sách phát triển rừng sản xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư
172/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán
quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước bổ sung (nếu có).
Điều 2. Điều khoản thi hành.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013. Các
nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này được tiếp tục thực hiện theo hướng
dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày
05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số
66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị
có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài
chính, để xem xét giải quyết./.
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