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THÔNG TƯ
Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC 

ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí,
lệ phí trong công tác thú y

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

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy 
định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Để góp phần bình ổn giá, Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian thực hiện 
Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và 
quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y như sau:

Điều 1
1. Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 13 6/2010/TT-BTC ngày 

13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công 
tác thú y.

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ 
phí trong công tác thú y và Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC ngày 31/3/2006 
sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 tr ong thời gian tạm 
hoãn thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.

Điều 2

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2010 
đến hết quý II năm 2011.
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vưởng mắc, đề nghị các tỏ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. ̂
Nơi nhận:

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Vãn 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;
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống

tham nhũng,
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- c ông báo;
- Website chính phù;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 

nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Website Bộ Tài chính;

L ư u: VT.CST5.
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