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Số: 04-/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 

^ -01- 201S Ị 
THÔNG Tư — 

Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 
dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Căn cứ Luật dự trữ quắc gia sổ 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 
2012; 

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của 
Chỉnh phù quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 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 chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức thu hồi 

xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đổi tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định định mức thu hồi xay xát 

thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng: Định mức này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có 
liên quan trong việc thực hiện xay xát thóc dự trữ quôc gia thành gạo dự trữ 
quốc gia. 

Điều 2. Nội dung định mức 
1. Chất lượng gạo thành phẩm sau khi xay xát thóc dự trữ quốc gia là gạo 

20 % tấm và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo 
trang - Yêu cầu kỹ thuật. 

2ệ Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 
20 % tấm sau khi đã khấu trừ các chi phí (chi phỉ gia công chế biên, kiểm tra, 
kiểm nghiệm, vận chuyển thóc tò kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì 
đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho 
của cơ sở xay xát) và giá trị phụ phẩm sau gia công chế biếnệ 

3. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 



20 % tấm có tỷ lệ thu hồi theo khối lượng của thóc sau khi xay xát thành gạo 
như sau: 

a) Tỷ lệ thu hồi đối với 04 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ: 

- Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là 66,5 %; 

- Đối với thóc cỏ thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng là 65,0 %. 

b) Tỷ lệ thu hồi đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại: 

- Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là: 66,5 %é, 

- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến nhỏ hơn 24 tháng là: 
64,0 %; 

- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 24 tháng đến 30 tháng là: 62,5 %. 

Điều 3ẵ Ảp dụng định mức 

Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm dự 
trữ quốc gia quy định tại Điều 2 Thông tư này được áp dụng làm căn cứ đê xay 
xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm đạt tiêu chuẩn theo quy định tại 
TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật để thực hiện xuất cấp theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 4. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2016. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng/các đơn vị 
có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này 

Nơi nhận: 
- Vãn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các Cục Dự ứữ Nhà nước khu vực; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCDT. 
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