
B ộ TÀI CHÍNH - Bộ T ư  PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 157/2010/TTLT-BTC-BTP
H à  Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử  dụng và quyết toán kỉnh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 -của Chính phủ quy 

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

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 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 định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ 

ượ pháp lý cho doanh nghiệp;
Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Đe bảo đảm kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Liên 
tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp như sau:

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

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 
ngành dành cho doanh nghiệp.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp gồm:
- Ngân sách nhà nước cấp;
- Đóng góp cùa các doanh nghiệp;
- Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.



3. Kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do 
ngàn sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong 
dự toán chi ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các câp 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên 
quan.

4. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tránh sự 
trùng lặp giữa các nguồn kinh phí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 2. Nội dung chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
1. Nội dung chi hỗ trạ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 

66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 cua Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp:

1.1. Chi xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt 
động của doanh nghiệp:

Chi xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp 
luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp để đãng tải trên trang thông tin điện tử chính 
thức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; vãn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ở địa phương ban hành liên quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các nội dung chi cụ thể để thực hiện việc xây dựng, duy trì và cập nhật cơ 
sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp gồm: Phí đãng ký 
duy trì tên miền; phí thuê chỗ đặt trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nehiệp; chi phí tích hợp với cơ sở dữ liệu hiện hành; tiền nhuận bút cho tác giả vê 
các bài viết, dịch thuật, ảnh chụp, phim, âm thanh; chi phí biên tập thông tin; chi 
phí xứ lý kỹ thuật số hóa bằng các phần mềm chuyên dụng; chi phí cập nhật 
thôna tin; chi phí kiểm duyệt thông tin và chi phí quản lý khác.

1.2. Chi xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các vãn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

a) Chi biên soạn nội dung giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 
luật mới ban hành dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử; chương trình 
thu thanh; chương trình thu hình.

b) Chi họp, góp ý, thẩm định nội dung chương trình giới thiệu phố biên các 
văn bản quv phạm pháp luật mới ban hành.

c) Chi in ấn, đóng, phát hành tài liệu.
d) Các khoản chi phí hợp lý khác có liên quan.
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1.3. Chi tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng 
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hô trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bôi dưỡng 
kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

a) Đối với các lớp bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế 
doanh nghiệp:

- Các khoản chi ngân sách nhà nước hỗ trợ:
+ Chi xây dựng kế hoạch, họp, góp ý, triển khai kế hoạch bồi dưỡng.
+ Chi tổ chức bồi dưỡng kiến thức: Kinh phí thuê hội trường, thuê máy 

móc trang thiết bị phục vụ giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng, thù lao giảng viên, chi 
phí thuê phương tiện đi lại, thuê chỗ nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên, nước 
uống và các chi phí liên quan khác đến việc tổ chức lớp học.

- Các khoản chi do doanh nghiệp, cá nhân tự chi trả: Bao gồm các khoản 
chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở, mua tài liệu tham khảo của học viên. Đối với các học 
viên ở gần địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng, không phát sinh chi phí thuê chỗ ở 
trong thời gian học thì tuỳ theo khả năng của doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho 
người đi học chi phí đi lại, tiền ăn và mua tài liệu tham khảo cho học viên. Doanh 
nghiệp được hạch toán các khoản chi trên vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 
kỳ. Mức chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Thông 
tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các 
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Đối vói các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng 
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nội dung chi 
ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 
về quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

1.4. Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:
Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ có trách 

nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật của các doanh nghiệp trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 
Trong trường hợp cân giải đáp những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh 
vực thì người đứng đâu cơ quan quyêt định việc lây ý kiên các chuyên gia.

Việc thuê chuyên gia giải đáp pháp luật không áp dụng đối với trường hợp 
quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngàv 28/05/2008 của 
Chính phủ vê hỗ trợ pháp ỉý cho doanh nghiệp.

1.5. Chi tổ chức diễn đàn, hội họp, đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhân 
kiên nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

2. Nội dung chi thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liến ngành cho doanh 
nghiệp theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ:



2.1. Chi xây dựng dự thảo chương trình, họp, góp ý, triển khai chương
trình;

2.2. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp để xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

2.3. Chi hỗ trợ xây dựng và phát triển trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương làm điểm và các tổ chức 
đại diện của doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình liên ngành;

2.4. Chi thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật 
kính doanh trên phương tiện phát thanh, truyền hình: Xây dựng kịch bản, nội 
dung chương trình, biên tập, đạo diễn, diễn viên; cung cấp thông tin pháp luật vê 
kinh doanh cho doanh nghiệp và một số khoản chi khác liên quan trực tiếp;

2.5. Chi tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật 
kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc 
thực thi pháp luật;

2.6. Chi bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi 
dường kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp:

- Chi xây dựng khung chương trình bồi dưỡng;
- Chi biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng;
- Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho giảng viên, báo cáo

viên.
- Chi hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho 

doanh nghiệp và nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các nơi làm thí 
điềm: Kinh phí thuê hội trường, máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy, tài liệu, thù 
lao giảng viên, chi phí thuê phương tiện đi lại, thuê chỗ nghỉ cho giảng viên, báo 
cáo viên, nước uông và các chi phí liên quan trực tiêp đên việc tô chức lớp học.

2.7. Chi hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 
các địa phương có điều kiện kinh tể - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:

a) Chi hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới cộng 
tác viên tư vấn pháp luật:

- Biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng;
- Chi tổ chức các khoá tập huấn: Kinh phí thuê hội trường, máy móc thiết 

bi phục vụ giảng dạy; tài liệu; thù lao, ăn ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên; 
nước uốnẹ; và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lớp học.

b) Chi họp, góp ý nội dung Đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật: 
họp góp V, thẩm định Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật.
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c) Chi cho việc duy trì và hoạt động của mạng lưới: Chi phí hoạt động 
thường xuyên; hỗ trợ các buổi sinh hoạt nhóm, hội thảo về pháp chê doanh 
nghiệp.

d) Chi hỗ trợ kinh phí cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên 
tư vấn pháp luật thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật: Chi công tác phí, chi bồi dưỡng tư 
vấn pháp luật.

đ) Chi hỗ trợ đào tạo cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.8. Chi biên soạn sổ tay về hoạt động hỗ ừợ pháp lý doanh nghiệp (các 

bước để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tiêu chuẩn đánh 
giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp);

2.9. Chi bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp:

- Chi biên soạn, in ấn phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh 
doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng.
2.10. Chi thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp tại một số địa phương đại diện cho các vùng miền (Cần Thơ, 
Đắk Lắk, Đồng Nai, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội).

2.11. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình, Tổ Thư ký giúp việc; 
Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình.

Điều 3. Mức chi
1. Các nội dung chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện 

theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiên hành. Cụ thể như 
sau:

a) Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định hỉện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn 
mức chi xây dựng các vãn bản quy phạm pháp luật.

b) Chi xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, chi lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi 
tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử, hệ cơ sở 
dữ liệu.

c) Chi biên soạn sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 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.



d) Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại thực 
hiện theo quy định hiện hành về mức chi dịch thuật tại Thông tư của Bộ Tài chính 
quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

d) Chi tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp 
vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chi bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho doanh nghiệp; chi tập huấn bồi dưỡng giảng viên, báo cáo 
viên, cộng tác viên tham gia mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật thực hiện 
theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

e) Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: từ 150.000 
đồng đến 400,000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

g) Chi tổ chức diễn đàn, hội thảo, đối thoại với doanh nghiệp; chi tổ chức 
các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác pháp chế doanh nghiệp; chi các 
buổi hội thảo, sinh hoạt nhóm của mạng lưới tư vấn pháp luật thực hiện theo quy 
định của Bộ Tài chính về chi tiêu tổ chức hội nghị.

h) Kinh phí khảo sát, thu thập thông tin, số liệu xây dựng chương trình hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chi 
thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

i) Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước, nước ngoài (bao gồm 
ca Luật gia, Tư vẩn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật) để triên khai 
hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 
về chế độ công tác phí trong nước, nước ngoài.

k) Chi mua sắm tài sản, trang thỉết bị; in và mua các ấn phẩm, sách, tài liệu 
tuyên truyền thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 
đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước và phải dược cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí trong dự toán ngân sách 
hàng năm.

1) Một số khoản chi khác thực hiện theo mức chi của những ngành có cồng 
việc tương tự hoặc thanh toán theo thực tế và phải được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt trước khi thực hiện.

2. Các cơ quan đơn vị có chức năng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp sử dụng kinh phí theo đúng các quy định nêu trên và chế độ chi 
tiêu tài chính hiện hành. Ngoài ra Thông tư liên tịch này hướng dẫn thêm một sô 
khoản chi có tính đặc thù để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 
cua các Bộ, ngành, địa phương và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành như 
sau:

2. Ị . Chi xây dựng đề cương Chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng 
nội dung chương trình, xây dựng báo cáo Chương trình:
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a) Xây dựng đề cương Chương trình:
- Xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình: Tối đa 900.000 đồng/đề 

cương.
- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình: Tối đa 1.500.000 

đồng/Chương trình.
b) Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, 

chuyên đề:
- Chủ trì cuộc họp: Tối đa 200.000 đồng/người/buổi;
- Đại biểu được mời tham dự: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi;
- Bài tham luận: tối đa 300.000 đồng/bài viết.
- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa: Tối đa 200.000 đồng/người/bản.
c) Chi xây dựng các chuyên đề của Chương trình: T ố i đa 300.000 

đồng/chuyên đề.
d) Lấy ý kiến thẩm định Chương trình: Tối đa 300.000 đồng/bài viết.
đ) Xây dựng các báo cáo Chương trình: Tối đa 500.000 đồng/báo cáo.

2.2. Chi họp, góp ý nội dung Đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; 
họp góp ý, thẩm định Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các 
cuộc họp của Ban Chi đạo, Tổ Thư ký Chương trình: Thực hiện theo mức chi quy 
định tại điểm b khoản 2.1 trên đây.

2.3. Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư 
vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 20.000 đồng - 30.000 đồng /giờ tư vấn.

2.4. Các mức chi khác để thực hiện Chương trình thực hiện theo khoản 1 
Điều này.

Điều 4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kỉnh phí bảo đảm cho 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Việc lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 
cồng tác hô trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tư liên 
tịch này hướng dẫn thêm một số điểm đặc thù đối với Chương trình hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 
ngành như sau:

1. Đối với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ, 
ngành, địa phương:

Căn cứ chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa 
phương đã được Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 
cơ quan được giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại



Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ lập dự toán kinh phí 
thực hiện chương trình để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, 
ngành, địa phương báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Đối với Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành:
a) Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho 

doanh nghiệp (đối với nguồn ngân sách Trung ương) được bố trí trong dự toán 
ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành Trung ương chủ trì hoạt động của chương 
trình.

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương ừình đo Ban Chỉ đạo 
Chương trình lập trống phạm vi hoạt động của Chương trình đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, cơ quan chủ trì hoạt động của Chương trình lập dự toán chi 
tiết kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan 
mình gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và 
các vãn bản hướng dan.

b) Các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình, 
lập dự toán các hoạt động được phân công phối hợp để triển khai Chương trình 
trên địa bàn để tồng hợp vào dự toán chi ngân sách của địa phương.

c) Nguyên tắc huy động và sử dụng kinh phí để thực hiện Chương trình hỗ 
trợ pháp lý liên ngành được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 mục IV 
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc hỗ trợ tổ chức mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 
tại các địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn: Căn 
cứ đê nghị của các địa phương, Ban Chỉ đạo chương trình có trách nhiệm thâm 
tra và đề xuất nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể hàng năm cho từng địa phương 
tổng hợp chung vầo dự toán chi ngân sách gửi Bộ Tài chính.

d) Việc bố trí ngân sách để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 
ngành phải bảo đảm không được trùng lắp với kinh phí bố trí cho hoạt động hỗ 
trợ pháp lý của các Bộ, ngành, địa phương và kinh phí từ các nguồn viện trợ, tài 
trợ khác (nếu có) dành cho công tác hỗ ừợ pháp lý cho doanh nghiệp.

đ) Đối với kinh phí để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
dành cho doanh nghiệp năm 2010 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán được cơ quan có thâm quyên giao 
dể thực hiện.

Điều 5, Tổ chức thực hiện:
1 T hông tư liên tịch này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
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2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 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 
tồi 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 để thực hiện.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đê nghiên 
cứu, hướng dẫn bổ sung cho phù h ợ p . /

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
-V ăn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quôc hội;
-V ăn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhận dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- 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 TP, Sở TC, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đom vị thuộc Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;
- Lưu: Bộ TP (VT, Vụ PLDSKT), Bộ TC (VT, Vụ HCSN).

Đinh Trung Tụng Trương Chí Trung

9

KT. B Ộ  T R Ư Ở N G  B Ộ  T Ư  PHÁP THỨ TRƯỞNG
 

KT. Bộ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
trưởng


