
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 158 / 2010 / TT-BTC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Hương dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hương dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế 
tự chủ về tài chính đổi với Cục Sở hữu trí tuệ (Công vãn số 1047/VPCP-KTTH 
ngày 13/02/2010 của Ván phòng Chính phủ), và đề nghị của Bộ Khoa học và 
công nghệ;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Cục Sở hữu trí tuệ được áp dụng chế độ tự chủ tài chính theo quy định 
tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đổi với đơn vị sự nghiệp công lập và được quy định cụ thể 
tại Thông tư này. Việc thực hiện chê độ quản lý tài chính của Cục Sở hữu trí tuệ 
phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chủ động trong sử dụng nguồn tài chính được giao theo nguyên tác bảo 
đảm hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị và cơ sờ vật chất phục vụ hoạt 
động chuyên môn nghiệp vụ, tiết kiệm, chống lãng phí;

- Chủ động đầu tư phát triển nguồn nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên 
môn cao;



- Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong 
tô chức công việc, sử dụng lao động và các nguồn lực tài chính;

- Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động.

2, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm mở sổ kế toán và tổ chức hạch toán 
kế toán để theo dõi đầy đủ các nguồn thu phát sinh theo đúng chế độ nhà nước 
đã quy định; thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời đoi với các 
khoản phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

3. Cục Sở hữu trí tuệ được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức hoạt 
động dịch vụ phù họp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng 
quy định của pháp luật. Hoạt động cung cấp dịch vụ của Cục Sở hữu trí tuệ phải 
hạch toán riêng, bảo đảm có lãi, không lấy lãi của hoạt động do nhà nước giao 
bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Điều 2. Nguồn tài chính

1. Nguồn phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:

Mức thu các loại phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định 
của Bộ Tài chính (Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 
công nghiệp). Nguồn thu phí, lệ phí được điều tiết như sau:

- Cục Sở hữu trí tuệ được để lại 85% từ nguồn thu phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp để phục vụ hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ và đầu tư phát triển sự 
nghiệp sở hữu trí tuệ.

- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm nộp 15% số tiền phí, lệ phí sở hữu 
công nghiệp vào ngân sách nhà nước: Định kỳ hàng tháng và kết thúc mỗi năm 
tài chính đom vị có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 15% số tiền phí, lệ 
phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục tương ứng 
của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí không thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp (nếu có),
g ồ m :

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ câp Nhà nước, 
cấp Bộ, các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

b) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ khác);

c) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền
giao;

d) Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do nhà 
nước quy định;

đ) Kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên
chức;

e) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của nhà nước;
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g) vốn  đối ứng thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền giao;

3. Nguồn viện trợ của nước ngoài.

4. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

5. Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Nội dung chi, mức chi

1. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại theo quy định:

1.1 Chi hoạt động thường xuyên, bao gồm:

a) Chi trả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản phụ cấp, 
đóng góp tính trên tiền lương, tiền công cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động theo lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định; các khoản 
trích nộp bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 
nghiệp và các khoản thanh toán cá nhân khác theo chế độ hỉện hành của nhà 
nước;

b) Chi thuê dịch vụ bên ngoài phục vụ công việc quản lý và phát triển 
hoạt động sự nghiệp như: Thuê cơ sở vật chất, kỹ thuật, văn phòng làm việc, 
thuê khoán chuyên môn đối với chuyên gia trong và ngoài nước, thuê các dịch 
vụ tra cứu, dịch thuật, tìm kiếm và cung cấp thông tin, thuê đánh giá, giám định, 
thấm định nội dung các đối tượng sở hữu trí tuệ;

c) Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong 
nước và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ sở hữu trí tuệ; chi hợp tác quốc 
tế, đoàn ra, đoàn vào; chi phí tồ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn pháp 
luật, chính sách, chiên lược, quy hoạch, kê hoạch vê sở hữu trí tuệ; chi phí xây 
dựng và thực hiện đề tài, đề án thuộc nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên nhằm 
phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về 
sở hữu trí tuệ;

đ) Chi mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, máy 
móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho việc thực hiện công việc, 
dịch vụ và thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện các hoạt động 
dịch vụ và thu phí;

e) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu như vãn phòng phẩm, vật tư văn 
phòng, và các khoản chi khác như in ấn, mua các biểu mẫu, chứng chỉ, văn bằng 
bảo hộ và các ấn phẩm khác;

g) Chi phí địch vụ mua ngoài như: Điện, nước, xăng dầu, an ninh, vệ sinh 
môi trường, thông tin liên lạc và các dịch vụ thuê ngoài khác (thuê kiểm toán, 
thuê địa điểm làm việc, thuê tài sản cố định...);

h) Chi phí thực hiện dịch vụ phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, khiếu 
kiện về sở hữu công nghiệp và tranh chấp, khiếu kiện thương mại liên quan đến 
sở hữu công nghiệp;

i) Chì cho các hoạt động dịch vụ liên qua đến chuyên môn, nghiệp vụ về 
sở hữu trí tuệ;



k) Các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ hoạt động và thu phí,
l ệ  p h í .

Đôi với các nội dung chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên đã có chê 
độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Thủ 
trưởng đơn vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định và phải được quy định trong Quy chế 
chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đối với các nội dung chi mang tính đặc thù, hoặc các nội dung chi chua 
được cơ quan có thẩm quyền quy định, đơn vị phải xây dựng định mức và chế 
độ chi tiêu trong Quy chế chi tiêu nội bộ đê đảm bảo hoạt động thường xuyên 
phù hợp với đặc điểm của công tác quản lý và phát triển sự nghiệp hoạt động sở 
hữu trí tuệ của cả hệ thống và bảo đảm nguyên tắc sử dụng kinh phí tiết kiệm, 
hiệu quả. Quy chế chi tiêu nội bộ phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công 
chức của đơn vị, được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt ban hành và gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Thực 
hiện Quy chế chi tiêu nội bộ phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp 
lệ theo quy định, trừ những khoản theo quy định hiện hành cho phép thanh toán 
khoán.

1.2 Chi bổ sung thu nhập và trích quỹ:

Sau khi trang trải các nội dung chi quy định tại tiết 1.1, Khoản 1, Điều 3 
của Thông tư này, phần còn lại đơn vị được trích lập Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp, bổ sung chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập 
các quỹ khen thưởng, phúc lợi và ổn định thu nhập theo thứ tự như sau:

a) Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bằng 50% số 
chênh lệch giữa nguồn phí, lệ phí được để lại trừ đi các nội dung chi quy định tại 
khoản 1.1, Điều 3 của Thông tư này.

b) Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động. Mức chi trả thu nhập tăng 
thêm cụ thể cho từng người lao động do Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định 
trên nguyên tắc người có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn sẽ 
được trả thu nhập tăng thêm cao hơn.

c) Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu 
nhập. Đối với hai Quỹ khen thưởng và phúc lợi mức trích tối đa không quá ba 
tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

d) Số kinh phí còn lại (nếu có) được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp.

Việc chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập và sử dụng các quỹ do Thủ 
trưởng đơn vị quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và phải được thực hiện 
công khai trong đơn vị theo quy định.

Căn cứ kết quả hoạt động tài chính quý, năm của đơn vị, nhằm động viên 
kịp thòi người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng 
đơn vị thực hiện tạm chi đối với khoản thu nhập tăng thêm hàng quý tôi đa
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không quá 40% số chênh lệch theo kế hoạch thư, chi đơn vị xây dựng hàng quý. 
Sau khi quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác định chính 
xác số được chi và số đã chi, trường hợp số chênh lệch được chi lớn hơn số đơn 
vị đã chi thu nhập tăng thêm cho người lao động, đơn vị được tiếp tục chi trả thư 
nhập tăng thêm cho người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Trường hợp số 
được chi thấp hơn số đơn vị đã chi thư nhập tăng thêm cho người lao động thi 
đơn vị phải sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bù đắp số chi vượt. Nếu 
sau khi dùng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập mà vẫn còn thiếu thì số thiếu hụt 
phải trừ vào số chi thu nhập tăng thêm của năm sau.

2. Nội dung chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách nhà 
nước cấp (nếu có):

Đơn vị thực hiện chế độ chi tiêu theo quy định hiện hành đối với từng 
nhiệm vụ chi không thường xuyên (kinh phí không giao tự chủ).

3. Chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ:

Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ của đơn vị, sau khi trừ tất cả chi phí 
(bao gồm cả khấu hao tài sản sử dụng cho hoạt động dịch vụ), thực hiện nộp 
thuế và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định hiện hành, đơn vị 
được sử dụng để bổ sưng thu nhập cho người lao động và trích Quỹ phúc lợi, 
Quỹ dự phòng ổn định thư nhập và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo 
nguyên tắc được quy định tại khoản 1.2, điểm 1, Điêu 3 của Thông tư này.

4. Các tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi phải tuân thủ quy định của Nhà
nước:

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;

- Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện 
thoại di động;

- Chế độ công tác phí nước ngoài;

- Chế độ tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế ở 
Việt Nam;

- Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm 
quyền giao;

- Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

- Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn 
vốn ngân sách nhà nước;

- Chế độ quản lý, sử dựng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm,
sửa chữa lớn tài sản cố định theo dự án được cấp có thẩm  quyền phê duyệt. Việc
mưa săm, sửa chữa lớn tài sản, trang thiêt bị thực hiện theo quy định hiện hành
của Nhà nước về đấu thầu.
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Điều 4. Sử dụng các quỹ

1. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm thu nhập cho người lao
động.

2. Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhản 
trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt 
động của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo Quy che chi 
tiêu nội bộ.

3. Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi 
cho các hoạt động phúc lợi tập thể cùa người lao động có đóng góp vào hoạt 
động của đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường 
hợp nghỉ hưu, chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế. Thủ 
trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng Quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

a) Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, công nghệ, kể cả quyền sử dụng 
công nghệ được bảo hộ sở hữu trí tuệ;

b) Chi cho công tác thiết lập, quản lý, tổ chức khai thác mạng lưới các cơ 
sở dữ liệu và thông tin vê sở hữu trí tuệ;

c) Chi phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của đơn vị và của cả hệ thống quản lý hỗ trợ việc triển khai nhiệm vụ của 
đơn vị (các phòng máy chủ, các trung tâm ỉưu trữ và quản lý dữ liệu, các hệ 
thống công nghệ thông tin...);

đ) Chi hỗ trợ và phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ toàn quốc;

đ) Chi đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao nhằm phát triển nguồn nhân lực 
cho đơn vị và cho toàn hệ thống;

Điều 5. Quản lý tài sản nhà nước

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc quản ỉý tài sản nhà nước theo quy định 
tại Luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các ván bản hướng dẫn theo quy 
định hiện hành. Đối với tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ phải thực 
hiện trích khấu hao thu hồi vốn theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp nhà 
nước. Số tiền trích khấu hao tài sản cố định và tiền thu từ thanh lý tài sản thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đơn vị được để lại để bổ sung Quỹ phát triển 
hoạt động sự nghiệp.

Điều 6. Mử tài khoản giao dịch
Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân 

hàng thương mại để phản ánh các nội dung thu, chi, cụ thể:

1. Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi của 
đơn vị theo quy định (trừ các khoản quy định tại khoản 2 Điều này).

2. Tài khoản tại ngân hàng thương mại để phản ánh các khoản thu, chi sau
đây:
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a) Thu các khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp đối với các đơn của 
người nộp đơn nước ngoài được nộp theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam 
tham gia và nhận các khoản tài trợ trực tiếp từ các cơ quan, tổ chức quốc tế về 
sở hữu trí tuệ;

b) Chi một số khoản chi đặc thù, gồm: Chi hoàn trả các khoản đã thu cho 
khách hàng (nếu có); chi trả phí dịch vụ uỷ thác, thu hộ, đóng niên liễm cho các 
tố chức quốc tế; chi đoàn ra; các khoản chi trả bằng ngoại tệ để thực hiện các dự 
án mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tài liệu chuyên môn, các cơ sở dữ liệu 
của nước ngoài và các dự án đầu tư, xây dựng có các hạng mục chi mua sắm 
trang thiết bị phải nhập khau ở nước ngoài; chi mua hoặc thuê cơ sở làm việc, 
thuê khoán chuyên môn ở nước ngoài cho các đại diện của đơn vị ở nước ngoài 
(nếu có).

c) Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm:

- Kiểm soát chi đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi mở tại ngân 
hàng thương mại đảm bảo các khoản chi theo đúng chế độ quy định. Kho bạc 
Nhà nước không chịu trách nhiệm kiểm soát chi đối với các khoản chi này.

- Hàng tháng, kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí thu được (phần 
phí, lệ phí phải nộp NSNN) vào NSNN theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Lập dự toán, giao dự toán

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và các hướng dẫn của cơ quan 
tài chính, Cục Sở hữu trí tuệ lập dự toán thu, chi tài chính gửi Bộ Khoa học và 
Công nghệ để tổng hợp vào dự toán thu, chi của Bộ theo quy định. Căn cứ kế 
hoạch và dự toán thu, chi được cấp có thẩm quyền giao và các quy định tại 
Thông tư này Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết đinh phê duyệt kế 
hoạch và dự toán ngân sách của Cục Sở hữu trí tuệ.

Đỉều 8. Báo cáo tài chính, kiểm tra và công khai tài chính

1. Lập báo cáo tài chính

Hàng năm Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính theo 
quy định hiện hành và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung vào 
báo cáo quyết toán của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, tính trung thực của báo cáo.

2. Kiểm tra và xét duyệt báo cáo tài chính

a) Hàng năm Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm kiểm tra kế toán, kiểm 
tra báo cáo tài chính của các đom vị tài chính cấp 3 trực thuộc Cục.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức xét duyệt và 
thông báo xét duyệt quyết toán cho Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Công khai báo cáo tài chính

Căn cứ vào báo cáo tài chính hằng năm đã được Bộ Khoa học và Công
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nghệ phê duyệt, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thông báo công khai trước hội 
nghị cán bộ công chức và người lao động của Cục.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kê từ ngày ký và được 
thực hiện kê từ năm ngân sách 2010; được ổn định trong thời gian 3 năm.

Định kỳ hàng năm và sau 3 năm, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm đánh 
giá kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi,báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Khoa học va 
Công nghệ để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

2. Những quy định tại Thông tư này về chế độ quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí thay thế quy định tại Điểm 2, Mục II Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 
04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sư 
dụng phí, lộ phí sở hữu công nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phán ánh về Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
V ă n  p h ò n g  Q u ố c  h ộ i ;

V ă n  p h ò n g  C h ủ  t ị c h  n ư ớ c ;

V ă n p h ò n g  T W ;

V ă n p h ò n g  C h i n h  p h ủ ;
V ă n p h ò n g  T W  v ề  p h ò n g  c h ố n g  t h a m

V i ệ n  k i ể m  s á t  n h â n  d â n  t ô i  c a o ;

T o à  á n  n h â n  d â n  t ố i  c a o ;

- K i ể m  t o á n  n h à  n ư ớ c ;

- B ộ  K h o a  h ọ c  v à  C ô n g  n g h ệ ;

C ô n g h á o ;

C ụ c  K i ê m  t r a  v ă n  b ả n  - B ộ  T ư  p h á p ;

W e b s i t e  c h í n h  p h ủ ;  W e b s i t e  B ộ  T à i  c h í n h ;

C á c  c ơ  q u a n ,  đ ơ n  v ị  t h u ộ c  B ộ  T à i  c h ỉ n h ;

- L ư u :  V T ,  V ụ  H C S N .
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