
BỘ TÀI CHÍNH- BỘ Tư PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP -  -_____ -_______-_______

Hà Nội, ngày 14 thảng 5 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng đẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp iuật

Cán cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 

quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tải 
chính;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về 
Việc tiếp tục t.hực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, nhân dân;

Căn cử Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp 
luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường.. 
thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 
đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như
sau:

Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ 
năm 2005 đên năm 2010 và kinh phí hoạt động của Hội đông phôi hợp công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp theo Quyêt định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 
16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật từ năm 2008 đến năm 2012 theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày



12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh 

phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do 
ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn kính phí xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật thực hiện theo Quyết 
định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ vê việc 
xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp 
nào do ngân sách câp đó bảo đảm theo phân câp ngân sách hiện hành và được bô 
trí trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ 
ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản pháp luật khác có liên quan.

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được 
quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thông tư 
liên tịch  này.

Điều 20. Nội dung chỉ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Chỉ hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật các cấp, bao gồm:
- Chi tổ chức các cuộc hội thảo nghiệp vụ, các phiên họp định kỳ, đột xuất 

của Hội đồng;
- Chi văn phòng phẩm và biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động của Hội

đồng;
- C h i các h o ạ t độ n g  chỉ đạo, k iểm  tra;

- C hi sơ  kết, tổ n g  kết, th i đua , kh en  thưởng ,

2. Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phố biến, giáo dục pháp 
luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm:

Các báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, tập san, bản tin, thông tin 
lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông tin và hộp tin; phổ biến, giáo 
đục pháp luật thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và các hình thức 
phồ biến, giáo dục pháp luật khác.

3. Chi biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, bao gồm:

- Biên soạn đề cương giới thiệu Luật, Pháp lệnh;
- B iên  soạn , in , p h á t h àn h  các tài liệu , ấn p h ẩm  phổ  b iến , g iáo  dục ph áp  

luật phù hợp từng đối tượng (tờ gấp, sách pháp luật phổ thông, sách nghiệp vụ, 
băng, đĩa, tiểu phẩm pháp luật và eác tài liệu phả biến, giáo dục pháp luật
khác);

- Biên dịch, in và phát hành tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số;
- Biên dịch tài liệu pháp luật từ  tiếng  nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng 

Việt sang tiếng nước ngoài;
- Chi biên soạn tài liệu tham khảo và hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp



luật, xây dựng chương trình, rà soát cập nhật chương trình bài giảng cho giáo 
viên và người học.

4. Chi thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, giải đáp pháp 
luật trực tiếp cho nhân dân, sinh hoạt chuyên đê, duy trì và tổ chức hoạt động 
của các Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt, bao gồm:

- Chi mua, sao chụp tài liệu liên quan đến nội dung phồ biến, giáo dục 
pháp luật;

- Cung cấp thông tin pháp luật thông qua các tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang 
pháp luật và các ấn phẩm, tài liệu pháp luật khác;

- Chi công tác phí cho các cán bộ tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 
lưu động, tham gia sinh hoạt chuyên đề vời Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng
cốt;

Chi mua hoặc thuê trang thiết bị phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật và sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt đảm bảo 
nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ 
pháp luật; tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm 
nòng cốt. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ 
trợ về địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật;

- Chi so kết, tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt;
- Chí phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường (nếu có).
5. Chi xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, cloanh 

nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, bao gồm: Mua tài liệu, 
sách pháp luật cho tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp 
luật mới cho tủ sách phù họp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân và 
một sô khoản chi khác phục vụ trực tiêp cho việc xây dựng, quản lý và khai 
thác tủ. sách pháp luật.

6. Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá 
phục vụ cho công tác gỉảỉ đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thi nghiệp vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật; tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trong nhà 
trường.

8. C h i tổ  ch ứ c  các k h ó a  đào  tạo , bồi d ư õ n g , tập  h u ấn  n ân g  cao  n ăn g  lực, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp ỉuật ở 
các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, nhà giáo và 
người học, Đối với các khoá tập huấn, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ, có thêm 
mục chi cho việc biên soạn đề thi, đáp án và chấm thi.

9. Chi tổ chức các hội nghị cộng tác viên, hoà giải viên; hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục 
pháp luật; thực hiện Chương trình, Đe án; các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đôi 
kinh nghiệm liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo đục pháp luật và nghiệp vụ 
phổ biến, giáo dục pháp luật.



10. Chi thù lao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng 
tác viên tham gia thực hiện phổ bỉến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt 
chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở.

1 ỉ . C hi cho  cô n g  tác  h ò a  giảỉ ở cơ  sở, bao gồm :

- Chi thù lao cho hòa giải viên;
- Chi sơ kết, tổng kết các hoạt động hòa giải;
- Chi thỉ đua, khen thưởng;
- Chi mua tài liệu, vàn phòng phẩm phục vụ cho hòa giải viên; chi in ấn các

biểu mẫu, sổ sách báo cáo.
12. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát trong nước về nhu cầu phổ 

biến, giáo dục pháp luật của các tầng lóp nhân dân; nhận thức pháp luật của học 
sỉnh, sinh viên; khảo sát việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn giáo 
dục công  dân  v à  p h áp  luật; đ iều  tra , khảo  sát để th ự c  h iện  kế h o ạch  p h ổ  b iến , 
giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các Đe án đã được phê duyệt.

13. Chi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; sơ kết, tổng kết; chi thi đua,
khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phô
biến, giáo dục pháp luật.

14. Chi mua trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật,

15. Chi quản lý, điều hành đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật các cấp (Trung ương và địa phương) bao gồm:

- Chi xây dựng, xét duyệt đề cương chi tiết, tổng hợp hoàn chỉnh đề
cương, lấy ý k iến  th ẩm  đ ịn h  đề án, chư ơng  trình , kế  hoạch ;

- Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chi viết 
báo cáo tồng kết đánh giá tình hình thực hiện; chi tiền lương làm việc vào ban 
đêm, làm thêm giờ; chi văn phòng phẩm, vật tư, trang thiêt bị và các chi phí 
khác phục vụ trực tiêp hoạt động của bộ phận giúp việc đê án, chương trình, kê 
hoạch.

16. Chi thực h iện các dự án từ nguồn tài trợ của nước ngoài căn cứ vào 
văn bản hợp tác quốc tế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Mức chi
1. Các nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện 

theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, cụ thể như
sau:

a) Chi công tác phí cho những người đi công tác (bao gồm cả cộng tác viên 
thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật) được thực hiện theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức
nhà nước;

b) Chi xây  d ự n g  các  văn  bản  quy phạm  pháp  luật về  p h ổ  b iến , g iáo  dục 
pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về việc quản lý và 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn 
bản quy phạm pháp luật;
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c) Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phổ 
biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ 
tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 
Tài chính về quản ỉý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
n h à  nướ c;

d) Chi tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổỉ nghiệp vụ, kinh nghiệm về 
phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi 
tiêu tô chức các hội thảo khoa học;

đ) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết về phổ biến, giáo dục 
pháp luật; sơ kêt, tông kêt hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng côt 
thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về che độ chi tiêu hội nghị;

e) C hi lập  h ệ  c ơ  s ở  dữ  liệu  t:in học  hoá  p h ụ c  v ụ  công  tác  phổ  b iến , g iáo  dục 
pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn mức 
chỉ tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về 
công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu;

g) Chi biên soạn sách, tài liệu hướng dấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về nội dung chi, mức chi 
xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học 
(theo mức đối với ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp);

h) Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 
phô biên, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành 
vê chi khen thưởng;

ỉ) Chi thực hỉện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chi thực hiện 
cá.c cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước;

k) Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại thực 
hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính vê mức chi dịch thuật trong chê 
độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế tại Việt Nam;

ỉ) Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi; 
chi hỗ trợ tiền án, ờ cho thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi nghiệp 
vụ phô biến, giáo dục pháp luật, bao gồm:

- Chi hỗ trự tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi 
trong những ngày tổ chức cuộc thi thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính vê chế độ công tác phí đôi với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia cuộc thi (kể cả ngày tập luyện 
và thi, tối đa không quá 10 ngày) áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đối với 
đại biêu không hưởng lương theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chê
độ chi hội nghị;

Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công 
tác phí ở cơ quan.

ra) Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; chi tuyên 
truyên trên phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng băng, đĩa, tiêu phâm
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pháp luật áp dụng theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc 
tương tự;

n) M ức ch i x ây  dự n g , quản  lý tủ  sách  p h áp  lu ậ t th ự c  h iện  theo  Q uyết đ ịnh  
số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

o) C hi cho  các nộ i dung: M ua, thuê tran g  th iế t bị và  m ộ t số khoản  chi 
mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật căn cứ vào 
hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định của các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành.

2 Thông tư liên tịch này hướng dẫn một số khoản chi có tính chất đặc thù 
trong  công  tác  p h ổ  b iến , g iáo  dục  pháp  luậ t (theo  P h ụ  lục đ ính  kèm ).

Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại 
Thông tư liên tịch này là mức chỉ tối đa; căn cứ khả năng ngân sách và tình hình 
thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức chi của các cơ quan, đơn 
vị thuộc địa phương; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ căn cứ vào dự toán ngân sách được giao quy định cụ thể mức chi của 
cơ quan, đơn vị trực thuộc nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại 
Thông tư liên tịch này. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành 
văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đom vị được áp dụng quy định 
tại Thông tư liên tịch này để thực hiện,

Đỉều 4. Lập, chấp hành và quyết toán kỉnh phí bảo đảm cho công tác 
phổ biến, gỉáo dục pháp luật

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ 'biến, 
giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, 
Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này. Thông tư liên 
tịch này hướng dẫn thêm một số điểm đặc thù như sau:

1 L ập dự  to án  n g ân  sách:

a) Hàng năm, các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Chương 
trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 
năm 2010 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến 
năm 2012 theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ, căn cứ vào tiến độ thực hiện Chương trình có văn bản hướng dẫn các 
nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình để các Bộ, ngành, địa phương 
và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp iuật làm căn 
cứ  lập dự  toán  n g ân  sách;

b) C ăn cứ  h ư ớ n g  d ẫn  của  cơ  quan chủ trì thự c  h iện  C h ư ơ n g  trình  và  yêu  
cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; căn cứ nội dung, kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; các cơ 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, 
đơn vị có thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, gỉáo dục pháp luật lập 
dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí
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bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ 
quan, đơn vị gửi cơ quan tàỉ chính cùng cấp để tống hợp trình cấp có thẩm 
quyên phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho đơn vị. Việc lập dự toán, 
quản lý, câp phát, thanh toán và quyêt toán kinh phí thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các Đề án trong 
Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 
16/12/2004 và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ, căn cứ vào mục tiêu của từng Đe án lập dự toán (phần kinh phí do 
trung ương bảo đảm) gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và bô trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành chủ trì 
Đe án.

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu đề án trong các Đe án 
được phê duyệt tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ, căn cứ vào mục tiêu của từng Tiểu đề án lập dự toán kinh phí 
(phân kinh phí do trung ương bảo đảm) tông hợp vào dự toán chi của Bộ, ngành 
mình gửi Bộ Tàỉ chính (sau khi có ý kiến của cơ quan chủ trì Đe án) để tổng 
hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bổ trí vào dự toán ngân sách hàng 
năm của Bộ, ngành chủ trì Tiểu đề án.

c) Đối với kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật:
- Kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị: Hàng năm, căn 

cứ định mức chi tiêu và kế hoạch xây dựng Tủ sách pháp luật được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng Tủ 
sách pháp luật tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm 
quyền theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật này.

- Kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn: Các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí từ ngân sách địa phương duy trì 
hoạt động của Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn. Việc lập dự toán kinh phí 
xây dựng Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn trên nguyên tắc như sau:

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân 
sách thì bố trí, sử dụng nguồn thu ngân sách của địa phương đế chi xây dựng, 
quản lý Tủ sách pháp luật trên địa bàn;

Ngân sách Trung ương cấp kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật xã, 
phường, thị trấn đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách.

2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp 
luật; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật được thực hiện theo chế độ và quy định quản lý tài chính hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thưc hiên• •

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 
Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 5/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.



2. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ 
chức, đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được áp 
dụng quy định tại Thông tư liên tịch này.

3. Đối với các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường 
xuyên (không thuộc Chương trình hành động quốc gia phô biến, giáo dục pháp 
luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, 
thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 
16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật từ năm 2008 đến năm 2012 theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 
12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ. thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân các địa phương 
căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư liên tịch này để ban hành 
văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng 
ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương, nhưng không được vượt quá mức chi 
tối đa quy định tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp các Bộ, ngành, địa 
phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị 
được áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch này đề thực hiện.

4. Trong quá trinh triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 
nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để nghiên cứu, 
sửa đổi, bổ sung cho phù hơp./.

Nơi nhận:  
- TTCP,*các Phó TTCP;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước. VP Chính phủ;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VP Ban Chi đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán NN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương cùa các hội, đoàn thể;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc NN các tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW;
-C ục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ, W ebsite Bộ Tài chính;
- Lưu: BTC (VT, Vụ HCSN), BTP (VT, Vụ PBGDPL).
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