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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ_________

Số: 100/2010/NĐ-CP

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Về Công báo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chức năng của Công báo, nguyên tắc gửi, tiếp nhận, 

đăng văn bản trên Công báo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc gửi, 
tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động của Công báo sở hữu 
công nghiệp và Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Luật 
Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Chức năng của Công báo
1. Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính 

phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước 
quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn 
bản pháp luật khác theo quy định.

2. Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do 
Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản.

Điều 3. Hình thức Công báo
1. Công báo được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử.
2. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn 

phẩm Công báo.
Điều 4. Nguyên tắc đăng văn bản trên Công báo
1. Công báo đăng toàn văn, đầy đủ, kịp thời, chính xác các văn bản do cơ quan 

ban hành gửi đăng Công báo.
2. Công báo không đăng văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định 

của pháp luật, điều ước quốc tế mà các bên thỏa thuận không đăng Công báo.
3. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành 

hoặc phối hợp ban hành phải được đăng Công báo theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành được đăng Công báo theo quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Điều 5. Văn bản đăng trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành 

hoặc phối hợp ban hành.
2. Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật trái pháp luật.
4. Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung 

ương ban hành hoặc phối hợp ban hành.
5. Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ở Trung ương lập, gửi đăng Công báo.
6. Văn bản pháp luật khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành hoặc 

phối hợp ban hành.

Việc đăng văn bản quy định tại khoản này do cơ quan ban hành quyết định. 
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Điều 6. Văn bản đăng trên Công báo cấp tỉnh
1. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành.
2. Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trái pháp luật.
3. Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
4. Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.
5. Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; văn bản quy phạm pháp luật do 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

Việc đăng văn bản quy định tại khoản này do cơ quan ban hành quyết định.
Điều 7. Giá trị pháp lý của văn bản đăng trên Công báo
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như 

bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử 
thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.

Điều 8. Mục lục Công báo
Mục lục Công báo là ấn phẩm được xuất bản vào cuối mỗi năm, tập hợp tên các 

văn bản đã đăng Công báo theo cơ quan ban hành và sắp xếp theo thứ tự thời gian, 
phục vụ cho việc tra cứu văn bản đăng Công báo.

Điều 9. Cơ quan Công báo 
1. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xuất bản Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in 
cấp tỉnh và xuất bản Công báo điện tử cấp tỉnh lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương II
GỬI, TIẾP NHẬN VĂN BẢN, ĐĂNG CÔNG BÁO

Điều 10. Thời hạn gửi văn bản đăng Công báo
1. Thời hạn gửi văn bản đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam
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a) Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối 
với các văn bản quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 5 
Nghị định này, cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi Văn phòng Chính phủ để đăng 
Công báo;

b) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được điều ước quốc tế hai 
bên có hiệu lực; trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 
của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc 
tế nhiều bên, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sao lục, gửi Văn phòng Chính phủ để 
đăng Công báo.

2. Thời hạn gửi văn bản đăng Công báo cấp tỉnh
Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối 

với các văn bản quy định tại Điều 6 Nghị định này, cơ quan ban hành có trách nhiệm 
gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đăng Công báo.

 Điều 11. Văn bản gửi đăng Công báo
1. Văn bản pháp luật gửi đăng Công báo phải là bản chính; điều ước quốc tế gửi 

đăng Công báo phải là bản sao lục.
 2. Văn bản gửi đăng Công báo phải gồm một bản giấy, ghi rõ “Văn bản gửi đăng 

Công báo” và bản ghi điện tử. 
Bản ghi điện tử phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản giấy và bản 
ghi điện tử.

Điều 12. Tiếp nhận văn bản, đăng Công báo
1. Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

tiếp nhận văn bản, đăng Công báo; vào sổ, quản lý, lưu giữ đầy đủ các văn bản gửi 
đăng Công báo để đối chiếu với văn bản đăng trên Công báo khi cần thiết.

2. Trong quá trình tiếp nhận văn bản, nếu phát hiện văn bản có sai sót, Văn 
phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho cơ quan ban 
hành văn bản biết để xử lý. 

3. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn cụ thể các nội dung quy định tại Điều này.
Điều 13. Thời hạn đăng văn bản trên Công báo
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng 

Chính phủ có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo cấp tỉnh.

3. Việc đăng văn bản trên Công báo điện tử được thực hiện đồng thời với việc 
đăng văn bản đó trên Công báo in và từ cùng một cơ sở dữ liệu.



CÔNG BÁO/Số 589 + 590 ngày 14-10-2010 7

Điều 14. Gửi, tiếp nhận, đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật quy 
định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành 
để kịp thời đáp ứng các yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 

1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng 
khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng các yêu cầu phòng, chống 
thiên tai, dịch bệnh quy định tại Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành phải được gửi đến Văn phòng 
Chính phủ ngay trong ngày công bố hoặc ký ban hành để đăng Công báo.

Cơ quan ban hành phải có văn bản đề nghị, nêu rõ lý do.
2. Khi nhận được các văn bản nêu trên, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm 

tiếp nhận, vào sổ, sắp xếp, đăng văn bản đó trong số Công báo gần nhất, đảm bảo để 
văn bản đó được đăng trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản đó được 
công bố hoặc ký ban hành. 

Điều 15. Đính chính văn bản đăng Công báo
1. Văn bản sau khi đăng Công báo, nếu phát hiện có sai sót về thể thức, kỹ thuật 

trình bày thì phải được đính chính. Trách nhiệm đính chính được quy định cụ thể 
như sau:

a) Cơ quan ban hành có văn bản đính chính đối với những sai sót do lỗi trong 
quá trình xây dựng, ban hành văn bản; 

b) Văn phòng Chính phủ có văn bản đính chính đối với những sai sót do lỗi 
trong quá trình xuất bản Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đính chính đối với những sai sót 
do lỗi trong quá trình xuất bản Công báo cấp tỉnh trên cơ sở đối chiếu với bản gửi 
đăng Công báo.

2. Văn bản đính chính phải được đăng trên số Công báo gần nhất.

Chương III
XUẤT BẢN CÔNG BÁO 

Điều 16. Xuất bản, phát hành Công báo in
1. Công báo được xuất bản, phát hành rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu.
2. Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấp phát miễn phí 

cho xã, phường, thị trấn với số lượng 01 cuốn/số/xã, phường, thị trấn.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp phát Công báo cấp tỉnh miễn 

phí ở địa phương.
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Điều 17. Xây dựng, quản lý Công báo điện tử
1. Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của Công báo 

điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử 
Chính phủ. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của 
Công báo điện tử cấp tỉnh trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

3. Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền đối với Công báo điện tử nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giữ bản quyền đối 
với Công báo điện tử cấp tỉnh.

4. Công báo điện tử được khai thác miễn phí.
Điều 18. Kinh phí xuất bản Công báo 
1. Kinh phí in ấn, phát hành Công báo in và mục lục Công báo in miễn phí; kinh 

phí xây dựng, quản lý Công báo điện tử do ngân sách nhà nước bảo đảm, được dự 
toán trong kinh phí hàng năm của cơ quan chịu trách nhiệm xuất bản Công báo. 

Việc cấp phát, sử dụng, quản lý kinh phí được thực hiện theo các quy định chung 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

2. Kinh phí in ấn, phát hành Công báo in và mục lục Công báo in đáp ứng nhu 
cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc diện được cấp phát miễn phí được 
cân đối theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Chương IV
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG BÁO

Điều 19. Quản lý nhà nước về Công báo
1. Nội dung quản lý nhà nước về Công báo gồm: 
a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Công báo;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về Công báo;
c) Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các quy định về Công báo.
2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Công báo.
Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ
Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về Công báo, 

có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Công báo; ban hành 
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theo thẩm quyền hoặc phối hợp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành các văn bản đó;

2. Quản lý, xuất bản, phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn định mức giá bán Công báo; 
quyết định giá bán Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4. Hướng dẫn hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo;
5. Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đăng văn bản trên Công báo đối với Văn 

phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
6. Sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về 

Công báo.
Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm để hoạt động đăng văn bản 

trên Công báo cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu thông tin pháp luật, phục vụ hoạt động quản 
lý nhà nước ở địa phương; quyết định kinh phí cho hoạt động xuất bản Công báo cấp 
tỉnh trên cơ sở dự toán kinh phí được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; quy 
định giá bán Công báo cấp tỉnh trên cơ sở định mức giá do Văn phòng Chính phủ và 
Bộ Tài chính hướng dẫn; quyết định cấp phát Công báo cấp tỉnh miễn phí; kiểm tra 
hoạt động xuất bản, phát hành Công báo ở địa phương; tổ chức chỉ đạo việc quản lý, 
sử dụng, khai thác Công báo cấp phát miễn phí của địa phương.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010, thay thế 

Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công 
báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Tấn Dũng


