
B ộ  GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - T ự  do  - I lạn l i  p h ú c

Sổ: 38 /2020/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày M  tháng 12 năm 2020 

T H Ô N G  T ư
llirổìig (lần p h u v n g  p h á p  định giá và quàn  lý giá dịch vụ s ự  nghiệp công tron» 

lĩnh vực quăn  lý, hao tri du ử n g  thủv nội (lịa thực  hiện theo plurong tlúrc tlậl 
hàng s ử  d ụ n g  ngân sách t ru n g  u tm g  t ừ  nguồn kinh phi chi th u ử n g  xuycn

Căn cử Luật Giao thông đíròỉtg ihiiv nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004: 
Liiật sữa đôi. bỏ sung một số điều cùa Luật Giao thông đường thủy nội địa ngùy 
ỉ  7 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thủng 12 tìãm 2016 của 
Chỉnlì phù quy định chi tiét thì hành một so íỉiều cùa Luật Ngàn sách nhà nước:

Cân cử  Nghị (ĩịnh 177/2013/ND‘CP ngàv 14 thùng II  năm 20!3 của Chinh 
phũ quy định chi tiết và hướng (lun một sô điểu cùa Luật Giá; Nghị (tịnli sổ 
149/2016/NĐ-CP ngày I I  ¡háng I I  năm 2016 cửa Chinh phú sửa dôi, bô sung 
một số diều cùa Nghị (ĩịnlí sổ Ỉ77/20Ì3/NĐ-CP ngày N  tliáng ì  ì  nã/n 2013 cùa 
Chính phũ quy định chi tiết vù hưởng dần thì hành một số diều cùa Luật Giá;

Cân cử Nghị (ỉịnli sấ 45/2018/NĐ-CP ngày 13 thàng 3 năm 2018 cùa 
Chính phũ quy (tịnh vể quản lý. sử dụng và kltai ỉlỉấa kểí oảit hụ tang giao thông 
đuờììỊị thủy nội địa;

Càn cứ Nghị định sổ 32/2019/NĐ‘CP ngày 10 tháng 4 nám 20Ỉ9 của 
Chỉnh pliú quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cap sản 
phàm, dịch vụ công sử  dụng ngân sách nhà mrởc từ nguồn kinli phi chi thường 
xuyên:

Căn cử Nglĩị định sổ 12/2017/ND-CP ngày ¡0 thảng 12 năm 2017 CÌUỈ 
Chính phù quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Hộ 
Giao thông vận lãi:

Theo (tc nghị cùa Vụ trtrớiig Vụ Tài chỉnh IY> Cục tnrớtìg Cục ĐưỜHỊỊ thúy 
nội địa Việt Nam;

Bộ truởiịg Bộ Giao thông vụn tài ban hành Thông tư ItirởriỊỊ dan phuơng 
pháp (íịnli giá và quàn lý giá dịch vụ sự nghiệp công quàn lý. bảo trì (tuờiìg thủy 
nội địa thực Itiện theo phương thúc Nhà nước đặt liàng sử  dụng nguồn ngân 
sách trung trơng từ nguồn kinh ph i chi thường xuyên.

Điều 1. P h ạ m  vỉ d iều  ch inh

Thông tư này hưởng dần về phương pháp dịnh giá và quản lý giá dịch vụ 
sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo tri dường thúy nội địa thực hiện theo
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phương thức đặt liàug sư dụng nguồn vốn ngân sách trung ương từ nguồn kinh 
phi chi thưòng xuyên theo quy định lụi Nghị dịnlì sô 32/2019/NĐ-CP ngày 10 
thảng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, clậi hàng hoặc đắu 
thầu cung cấp sản phàm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhả nước lir nguồn 
kinh phỉ chi thường xuyên.

Diều 2. Dối tưọTig á p  dụng

Thòng tư này áp dụng dổi với cơ quan, lố chức và dơn vị có liên quan đốn 
việc lô chức thực hiện và cung cap sàn phẩm dịch vụ sự  nghiệp công trong ỈTiilì 
vực quản lý. bao tri đường thủy nội địa theo phương thức đột hàng sư dụng 
nguồn ngán sách trung ương lừ nguồn kinh phi chi thường xuycn.

Diều 3. Nguyên tắc xảc định  giá

Giá dịch vụ sự nghiệp còng trone lình vực quản lý. bao tri đirõng thúy nội 
địa (sau đây gọi tắt là giá dịch vụ sự nghiệp cõng) được xác định đảm bảo:

1. Bù đắp chi phi Ihực tổ hợp lý, hợp lộ. có lợi nhuận đê hoàn thành một 
đơn vị khối lượng dịch vụ sự nglìiộp công phù hợp vứi quy chuẩn, tiêu chuẩn và 
trạng thái kỳ thuật của từng công trình, hoặc từng họng mục công việc cụ tlìỏ 
trẽn cơ sở hệ thống định mức kinh té - kỳ thuật (rong quan !|ý. bão tri dường thúy 
nội địa và các quy định khác có liên quan dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành: không bao gồm nhừng khoản chi phí đổ phục vụ cho các hoạt động 
sản xuất khác ngoài dịch vụ sự nghiệp công.

2. Phù hựp với tình hình thị trường nơi thi công và kliồi lượng, chắt luợng 
dịch vụ.

3. Khòne tính trong giá dịch vụ sự nghiệp công các khoăn chi phi đã được 
ngân sách nhà nước dâm báo.

Diều 4. Kết cấu và phu tm g pháp xúc đ ịnh  giá dịch vụ sự  nghiệp công

I. Kốt cẩu giá dịch vụ sự nghiệp công quan lý. hão tri đường thúy nội địa 
thực hiện theo plurơng thửc Nhà nước đặt hàng cho các dưn vị thực hiện theo 
qui dịnh tại Phụ lục so 01 kòm theo Thông tư này. bao gồm:

a) Chi phí trực tiếp gồm: Chi phí vật liệu; Chi phí nhân công; Chi phí máy 
và thiết bị thi công.

b) Chi phí chung.

c) Thu nhập chịu thuổ tinh trước.

d) Thuế giá trị gia tàng.
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đ) Giá trị dịch vụ sự nghiệp công sau thuế.

2. Phương pháp xác định giá dối với công tác quán lý. hão trì cóng trình 
tlìực hiện theo qui định tại Phụ lục sổ 02 ban hành kèm theo Thòng lư này.

3. Đối với công tác sứa chừa và công tác khác thực hiện theo quy định cua 
pháp luật vè đau tư xây dựng và pháp luật có lien quan.

4. Chi phí liên quan khác (nếu có) thực hiện theo quy định lại Dieu 5 
Thông lư này.

Diều 5. Chi phí liên q uan  khác

1. Trong trường hợp theo quy định cùa pháp luậi pliài phái sinh các chi phi 
liên quan khác như: tư van lập dự án. tư vấn Ihicl kế, tư vấn giám sát. tư vẩn 
khác liên quan; phí thâm định; chi phi đam báo an toàn giao ihông phục vụ công 
lác thi công sửa chửa cóng trình; kiểm toán, quyết toán thi các chi phi này dược 
lính riêng cho từng nhiệm vụ cụ thể trên cơ  sở căn cứ vào quy đjnh cùa pháp 
luật về quản lý chi phi đầu tư xây dựng và quy định về quyếi toán tlự án hoàn 
thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2. Chi phí quản lý dặt hàng dịch vụ sự nghiệp công (nếu CÓ):

a) Chi phí quản lý đật hàng dịch vụ sự nghiộp công (nếu có) là chi phí cho 
công tác quan lý cua đơn vị được giao nhiệm vụ quan lý đặt hàng dịch vụ sự 
nghiệp công.

Đối với chi phí quản lý dội hàng dịch vụ công cho công tác sứa chữa định 
kỳ, đột xuất đũ điều kiện là công trình xây dựng theo quy định cua pháp luật về 
xây dựng được xác định theo dịnh mức chi phí quản lý dự án do Bụ Xây dựng 
quy định (loi vởi dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với chi phí quăn lý đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công quản lý. bào 
dirỡni» thường xuycn được xác định theo tý lệ phần trâm (%) của long kinh phí 
quan lý bảo dưỡng thường xuyên tại quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà 
nước hàng năm cúa Bộ Giao Ihông vận lãi. Tỷ lệ phần trảm (%) này dược tính 
theo dịnh mức chi phi' quản lý dự án do Bộ Xây dựng quy dịnlì đoi với dự án dầu 
lư xây dựng công trình.

b) Dơn vị dược giao nhiệm vụ quàn lỷ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công chi 
được sư dụng chi phi này khi không được ngân sách nhà nước dám hao hoại 
động cho viộc thực hiện dịch vụ công.

Diều 6. T hòi hạn thâm  dịnh và thòi hạn  quyết định giá
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1. Việc quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công được thực lìiện sau khi dự 
toán chi ngân sách Nhà nước dược Bộ Tài chính giao cho Bộ Giao thông vận lải.

2. Thừi hạn thẳm định và thời hạn quyel định giá thực hiện theo quy định 
tụi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 cùa Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành I1 1 ỘI số dieu của Luật Giá. Nghị (lịnh sô 
149/2016/NĐ-CP ngây 11 thảng 11 năm 2016 cũa Chính phú sửa đổi. hố sung 
một sổ điều cùa Nghị dịnh sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phũ quy định chi tiếl và hưởng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giá và 
cổc vãn bàn sửa đỏi, bỏ sung hoặc thay the (neu có).

Diều 7. Diều chinh íĩiá họp (lồng (lụt hàng, m ức trọ ’ ui á. trọ  cấp  cho 
dịch vụ công

Việc điều chinh giá hợp đồng đặl hàng, mức trợ giá, trự cấp cho dịch vụ 
công Ilìực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Q uyền hạn  v à  trách  nhiệm  của các Cff quan , đơn vị

1. Cục Dường ilniy nội địa Viội Nam lổ chức thấm định, Cjuyct định giá 
dịch vụ sự nghiệp công trong lình vực quản lý, bão trì đường thủy nội địa theo 
quy định.

2. Cư quan, đom vị dược giao dự toán chi ngân sách nhà nước có trách 
nhiệm lập. thâm định và trinh người có thẳm quyển phê duyệt iiiá dịch vụ sự 
nghiệp công quản lý. bảo tri dường thúy nội địa: thực hiện trách nhiệm của chú 
dầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành vè giá.

Diều 9. Hiệu lực thi hùnli

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kế từ ngày 15 iháng 02 năm 2021. 
thay thề Thông tư liên tịclì số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30 tháng 6 
năm 2016 cua Bộ Giao thông vận tai và Bộ Tài chính Inrởng dần phươnii pháp 
dịnh giá và quan lý giá sản phàm, dịch vụ công ich tronu lĩnh vực quan lý, bão 
tri dường thúy nội dịa thực hiện theo phương thức Nhà nước dặt hàng sử  dụng 
nguồn ngân sách tning ương.

2. Trong trường liựp các vãn ban quy phạm pháp luật làm căn cứ. dược 
dần chicu lọi Thông tư này dược sưa đôi. hô sung hoặc thay thế thì ;íp dụng theo 
các vãn bản quy phạm pháp luật đà được sửa đổi. bổ sung hoặc thay thể.

Diều 10. Tồ chức thực liiộn
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I. Chánh Vãn phòng Bộ, Chánh Thanlì tra Bộ. các Vụ trưởng, Cục trường 
Cục Đường thúy nội địa Việt Nam. Thủ trưởng các cơ quan lõ chức, cá nhân cỏ 
liên quan chịu trách nhiệm thi hãnh Thông tư này.

2. Trong quá trinh thực hiện, nếu cỏ phát sinh vưởng mắc. <Jc nghị các cơ 
quan, đơn vị phàn ánh về Bộ Giao thông vận tài dc XCI1 1  xét. giãi quyctV ./

Nơi nhận:
- Như khoan I Diều 10;
- Bụ mrong (đc h/c):
- Văn phỏng Chinh phu;
- Cúc Bộ, cơ quan nganiỉ Bộ. cơ quan thuộc Chinh 
phú:
• U BN D  các nnh. Ihành phô trục Ihuộc TW ;
- Các Thử tnrớng Bộ GTVT:
- Cục Kiệm soái TTHC ( VPCP);
- Cục Kiẻtn tru văn hán Q P P L I Bộ T ư  pháp);
- Cóng báo:
- Còng TTDT Chính phú;
• Cổng TTĐT Bụ GTVT;
• Bão Giao »hôn«. Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TC (5b).



PHỤ LỤC SỎ 01

H VỤ Sự NGHIỆP CÔNG TRONG CÔNG TÁC QUAN LÝ. BẢO TRÌ 
DƯƠNG THỦY NỘI ĐịA 

í/i kèm theo Thông nrsồ 38 /2020HT BTGT\rrliỊỊÒy 3Ỉ/12/2020 
cùa Hộ tnrởng Bộ Giao llìôiìỊỊ \ xin tui)

s t t Nội dung chi phi Ký
hiệu

C ách tinh G iá tr ị

I C hi phí trự c  tiếp T T  = VL + NC + M

1 Chi phi vật liệu VL VL = ¿ 0 ;  * d ;‘

2 Chi phí nhân cóng NC Thực hiện theo quy định pháp 
luật hiện hãnh về ticn lương

3 Chi phi máy và thict bị thi công M M = £ q ,xD“
H

n Chi phí chung c NC (hoặc T) X tỷ lệ

• Trưởng hợp quản lý. bão dường 
công trinh thường xuyên NC X tỳ lộ %

* Trường hợp sửa chữa công 
trình T X lý lệ %

IU T hu nhập  chịu thuế tinh trước TL (T+C) X 6%

Giá dịch vụ sự nghiệp công tnrởc 
thuế

G (T+C+TL)

IV Tliuế ịỉiâ tr ị gia tăng GTGT G x T ƠTGT

V C iá  dicli vụ sự  nghicỊ) công sau 
thuổ

Gt G + GTGT

- Trong dó:

+ Q, là klìối lượng công tác quàn lý. bảo trì Ihứ j  (¡= 1 * 1 1);

+ D,vl. DjM là chi phí vật liệu, chi phi máy của công tác quản lý. bão trì Ihử 
j. Chi phí vật liệu (D,vl). chi phí nhân công, chi phí máy thi công (D,M) dược tính 
toán chi tici íheo Phụ lục sô 02 của Thông lư này.

+ G: Giá dịch vụ sự nghiệp công trước thuế;

+ TtĩĩGT: mửc thuế suất ihuc GTGT quy định cho công tác quản lý. bào trì 
đường thúy nội địn:

+ Gt : Giá dịch vụ công sau ihué.
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PHỤ LỤC SỎ 02

PHƯƠNG PHÁP XÁ C ĐỊNH GIÁ. ĐƠN GIẢ DỊCH v ụ  s ự  NGHIỆP CỔNG QUÁN LÝ.
BAO TRĨ ĐƯỜNG TH Ù Y  NỘI Dị A 

(Ban hành kèm theo Thông tư Si) 38 /2020/ĨT -B ơ iv r  ngày 31/12/2020 
nia /iộ tnrớatỊ Hộ Giao thông yợn tái)

1. Chi phí vật liộu (bao gồm: nguyên liộu, vật liệu, năng lượng)

Chi phí vật liệu được xác định theo công thửc:

D ;'= ¿ (D , XC»V',).(I + k vl)

Trong đó:

- D, : Urợng vậi liộu thử i (i=l-riì) tính cho một đơn vị klìổi lượng công 
việc quy định trong định mức kinh tẽ - kỳ thuật.

- CiV| ,: Giá tại hiện trường cúa một đơn vị vật liộu thứ i (1=1*11), được xác 
định như sau:

+ Được xác định phù hợp với liêu chuẩn, chùng loại và chất lượng vật liộu 
sử dụng, gắn với vị trí nơi thi công. Giá vật liệu xác định trên cơ sở  giá thị 
trường, từ các nguôn thông lin: do tô chức có chức năng cung cấp, hoặc báo giá 
cua nlìà sán xuẩl, hoặc thông tin giá của nhà cung cấp, hoặc giá cùa loại vật liệu 
cổ tiêu chuán, chẳt lượng tương tự dà và đang được áp dụng cho công trình khác 
vả được tinh đên hiện trưởng công trình;

+ Dối với những vậl liệu không cổ trên thị trirỡng nơi thi công thi giã vật 
ỉiộu bằng giá mua gốc xác định theo giá thị tnrừng phù lìựp với lieu chuân chal 
lượng và xuất xử hàng hóa, cộng chi phí vận chuyên den hiện trưởng và các chi 
phí khác có liên quan. Việc tính chi phí vận chuyên den hiện trường và các chi 
phi khác có liên quan thực hiện theo hưởng dần cùa Bộ Xây dựng.

+ Giá vật liệu sử dụng dể tính toán lìầ giá vật liộu chưa bao gồm thuể giá 
trị gia tăng.

- Kv l : Hệ sổ tính chỉ phi vật liệu khác so với lông chi phí vật liệu chính 
quy định trong định mức kinh tẽ - kỳ thuật.

- Trường hợp chi phi năng lượng (điện, xăng, dầu) vận hành máy. thict bị 
cỉà tính trong đơn giá ca máy thi không tinh trong khoản chi phí này.

2. Chi phí nhàn công

- Đ ược xác định theo quy định cũa pháp luật hiện hành về tiền lương trong 
giá dịch vụ sự ngliiộp công sư dụng nguồn von ngân sách nhà nước.

- Trưởng hợp Đơn giá nhân công của lao đụng trực liếp sàn xuất, lao động 
chuyên môn. nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do cơ quan có thâm quycn ban hành 
dã bao gom Chi phi bảo hièrn (hao hiêm xã hội, hao hièm y tế. bảo hiêni that



nghiệp, kinh phi công đoàn) thuộc trách nhiộm đông của người sứ dụng lao dộng 
dối với từng loại lao độn II irực tiếp sản xuất, lao dộng chuyên môn. nghiộp vụ. 
thừa hành, phục vụ theo quy dịnh thi phái loại trìr phân Chi phi bão hiềm thuộc 
trách nhiệm dóng cua ngưởỉ sử  dụng lao động trong Đơn giá nhân cóng khi xác 
định Chi phí nhân công trong chi phí trực licp (NC) và các chi phí có lien quan 
dược xác định theo Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (nếu có).

3. Chi phí máy. thiết bị, phương tiện (sau ilây gọi chung là máy)

Chi phi máy dược xác định bằng công thức sau:

n
DjM = Z(M, X gjNrrc) . ( I + KNfTC) 

i=l

Trong đỏ:

- M,: Lượng hao phí ca máy cua loại máy. thiổt bị thi công chính thứ i 
(i=l-rn) tính cho một khối lượng công việc quy định trong định mức kinh lè - kỳ 
thuật.

- gjMTC: Giá ca máy cùa loại máy, (hict bị thi công thứ i (1=1 -r-n) theo bang 
giá ca máy và thiết bị thi công của công trình hoặc giá thuê mảy xác định theo 
hưởng (lần cùa Bộ Xây dựng hoặc cùa Bộ Giao thông vận tai (ncu có).

- KMTÍ : Hộ sổ tính chi phí máy khác (nếu có) so với lổng chi phí máy, 
thiết bị chinh quy dịnli trong định mức kinh lể kỳ thuật.

- Cìiá ca máy sư dụng dê tính toán lã giá chưa hao gổni thuế giá trị tăng.

4. Chi phi chung

- Chi phí quản lý lại đơn vị. là chi phí quan lý của đơn vị phân bó cho 
công trình, gom các chi phi: lương cho ban điều hành; lưinig cho người lao 
động; chi tra trợ cấp mât việc; chi phí dỏng bao liicm cho người lao dộng theo 
quy định: chi phí bảo tri vãn phỏng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn 
phòng; chi phi thông tin liên lạc và giao thông di lại: chi phí sử dụng tiện ích 
điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát trien; chi phi quảng cáo; chi phí xà hội; 
chi phi thuê đất, văn phòng và chồ ở; chi phí khẩu hao; khâu hao chi phí nghicn 
cửu thử nghiệm; khâu hao chi phí phát trien: iliuè. lộ phi, phi theo quy định; bảo 
hiểm tôn ihất; chi phí hão đâm hợp đồng; các chi phí khác: V.V..

- Chi phi diêu hành sán xuât tại côn£ trường lìỉ toàn bộ chi phí cho bộ máy 
quăn lý cua đơn vị tại công trưởng, gồm các chi phí: chi phí quan lý lao 
dộng; điện nước tụi công trưởng, chi phí huấn luyện an toàn; lương và phụ cấp 
cho nuưừi lao dộng bao gồm lưưnii và các loọi phụ cấp cho cán bộ. nhân viên lại 
văn phòng hiện trưởng; v.v...

- Chi phí báo hiểm cua người lao dộng trực tiếp mà người sử dụng lao 
dộng phai nộp cho Nhã nước theo quy định (báo hiểm xã hội. hão hiểm y té. 
bão liiêm thất nghiệp, kinh phi cồng đoản).
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Chi phí chung dược tính như sau:

- Dổi với trưởng hợp quân lý. bảo dườnii thường xuyên công trình chi phí 
chung bằng tỹ lộ cẢr chi phí nlìân công trực liếp sản xuất theo báng dưới dây:

Chi phí nhân công tronẹ chi phí trực 
tiểp - NC (tỷ đồng) <  15 <100 >100

Tỷ lộ chi phí chung - Kc (tỷ lệ %) 66 60 56

Ghi chú: Trường hợp quy mô c li phí nhân công trong chi phí trực liêp
nằm trong khoảng quy mô chi phí tại Bang trên tlìi định mức tỷ lệ chi phí chung 
tính trên chi phi nhún còng dược xốc định bang phương pháp nội suy theo công 
thức (*) Phụ lục này.

- Đối với trường hợp sửa chừa công trình chi phí chung bằng lỷ lệ % chi 
phí Irực licp theo bảng dưới đây:

Chi phi trực tiếp - T (tý đổng) < 15 <100 <500 <1000 >1000

Ty lệ chi phí chung - Kc (ty lộ
%)

6,2 5.6 5.1 4.9 4.6

chi phí tại bang trên thì định mức tỷ lệ chi phí chung (Kc) dược xác định hãng 
phương pháp nội suy theo công thức sau:

(*)

Trong đỏ:

+ T|! chi phí irực tiếp trone dự toán đang cần xác định;
+ Ta: giá trị chi phí trực tiếp cận trên giá trị cân tinh định mức;
+ Tb: giá trị chi phí trực tiếp cận dưới giá trị cằn linh dịnh mửc:
+ Kji Định mức lỷ lộ chi phi chung tương ứng vôi Ta;
+ K»>: Định mức tỷ lộ chi phi chung tương ứng với Tt>.

- Dồi với các hạng mục, cỏnự trình tại vùng núi. biên giới, hãi đảo thi định 
mức tỷ lệ chi phi chung sẽ dược điều chinh với hệ sỏ 1,1.

- Đoi với các nhiệm vụ phòng, chong thiên tai: ncu phát sinh các khoản
chi phi đài ngộ cho các lực lượng ỉham gia theo quy định (nằm ngoài chi phí
nhân công dà dược quy định lại diềm 2 cùa phụ lục này) thì chi phí chung sau
khi xác định theo lỷ lộ nêu trên được bô sung thêm các khoản chi phi đài ngộ
cho các lực lượng tham gia theo quy định.

5. Thu Iihập chịu thuế tinh trước
Thu nhập chịu thuê tính trước được xây (lựng báo đảm  giá dịch vụ sự 

nghiệp công phù hợp với mật bằng thị trường, trong phạm vi dự loán dược tính



bang 6% tòng chi phí trực ticp và chi phí gián tiếp trong tổng (Jự toán dịch vụ sự 
nghiệp công.

6. Thuê giá trị gia tâng: Áp dụng theo quy định hiện hành.
7. Giá dịch vụ sự nghiệp công sau ihuc dược tính bang tông của giá dịch 

vụ sự nghiệp còng trước thuế và thuc giá trị gia tăng J.
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