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

Số: 122 /2011/TTLT-BTC-BTP hà nội ngày 17 tháng 8 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

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 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật,

Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này quy định nội đung chi, mức chi bảo đảm công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; việc lập, 
quản lý, sử đụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác kiểm tra, xử lý và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức pháp chế có chức năng, nhiệm vụ giúp cơ 
quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản đo cơ quan, tổ chức khác ban 
hành, quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 
12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 40/2010/NĐ-CP) và thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa 
văn bản được quy định tại Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và Điều 10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông



nhân dân, ủy  ban nhân dân được ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm 
cho công tác kiêm tra, rà soát hệ thông hóa văn bản theo Thông tư này gôm:

a) Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c) Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

đ) Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, kế hoạch.

Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản

1. Kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra văn bản theo quy định tại 
Điều 11 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP được sử dụng từ nguồn kinh phí chi 
hoạt động thường xuyên của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hoá văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức thuộc cấp nào do ngân 
sách nhà nước câp đó bảo đảm và được tông hợp vào dự toán ngân sách hàng 
năm của cơ quan, đơn vị.

3. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa vãn bản phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, định 
mức chi theo quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính và các quy 
định cụ thể tại Thông tư liên tịch này.

Điều 3. Nội dung chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản

1. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; họp xử lý kết quả kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa vãn bản theo yêu cầu, kế hoạch (bao gồm cả xử lý vãn bản 
tại cơ quan được kiểm tra); họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan kiểm tra.

2. Chi công tác phí cho các đoàn công tác thực hiện kiểm tra vãn bản 
theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực; kiểm tra tình hình thực 
hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống ho á văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chi điều tra, khảo sát thực té phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản.

4. Chi lấy ý kiến chuyên gia: Trong trường hợp văn bản được kiểm tra, 
rà soát thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu
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trái pháp luật, thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức pháp chế quyết định việc 
lấy ý kiến chuyên gia.

5. Chi báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bàn theo 
chuyên đề, theo địa bàn, theo ngành, lĩnh vực (bao gồm cà báo cáo liên 
ngành và báo cáo của từng Bộ, ngành, địa phương); báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất vê công tác kiêm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản; báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật.

6. Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả rà soát, hệ 
thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra văn bản khi 
phát hiện văn bản trái pháp luật. Trường hợp nếu có chế độ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề đối vói cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra văn bàn 
thì không thực hiện chế độ chi hỗ trợ kiểm tra văn bản theo quy định này.

8. Chi tổ chức đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản:

a) Chi hợp đồng có thời hạn vói cộng tác viên kiểm tra văn bản; chi 
thù lao cộng tác viên kiêm tra văn bản theo hợp đông khoán việc tính trên số 
lượng văn bản xin ý kiến.

b) Chi thanh toán công tác phí cho cộng tác viên tham gia đoàn kiểm 
tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực.

9. Chi xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hoá văn bản:

a) Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có 
hiệu lực tại thời điểm kiểm tra vãn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp 
lý phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản; chi rà soát, hệ thống hoá văn bản 
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 
05/3/2009 của Chính phủ.

b) Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu, 
dữ liệu, văn bản; trang bị sách, báo, tạp chí.

c) Chi tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho việc xây dựng và quản 
lý hệ cơ sở dữ liệu; duy trì, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt 
động của hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả việc chi mua sắm phần 
cứng, phần mềm, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, dịch vụ khác); chi ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn (bao gồm 
cả việc tin học hoá hệ cơ sở dữ liệu).

10. Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập các văn bản 
thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

11. Các nội dung chi khác liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản:
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Chi tổ chức nghiên cứu khoa học về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản; tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiêm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngũ cộng tác viên; chi sơ kết, tổng kết, thi 
đua, khen thưởng về công tác kiêm ưa, rà soát, hệ thông hóa văn bản; chi tô 
chức hội thi theo ngành, lĩnh vực về công tác kiêm tra, xử lý văn bản; chi 
làm đêm, làm thêm giờ, chi vãn phòng phẩm và một số khoản chi khác liên 
quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy 
phạm pháp luật.

Điều 4. Mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
bản

1. Các nội dung chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá 
vãn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể như sau:

a) Đối với các khoản chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, 
tọa đàm, sơ kết, tổng kết; các khoản chi công tác phí cho những người đi 
công tác trong nước (bao gồm cả cộng tác viên, thành viên tham gia các đoàn 
kiểm tra văn bản và đoàn kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát văn bản) được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 
của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội 
nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Đối với các khoản chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngũ cộng 
tác viên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC 
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức;

c) Chi tổ chức hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn quốc 
về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa vãn bản: Thực hiện theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 
của 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;

d) Đối với các khoản chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác 
kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn bản được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

đ) Đối với các khoản chi mua sắm các trang thiết bị, lập hệ cơ sở dữ 
liệu tin học hóa phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản được thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ
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thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và 
quản lý hệ cơ sở dữ liệu;

e) Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định hiện 
hành về chế độ chi khen thưởng;

g) Chi hợp đồng có thời hạn với cộng tác viên kiểm tra văn bản được 
thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 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 số khoản chi có tính chất đặc thù 
trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (theo 
Phụ lục kèm theo).

Điều 5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quỵ phạm 
pháp luật

1. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản và căn cứ vào nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, 
Điều 4 của Thông tư liên tịch này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí 
bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản tổng họp 
chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm gửi cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn Luật.

2. Đối với các tổ chức pháp chế không phải là đơn vị dự toán, hàng 
năm, tổ chức pháp chế phải căn cứ vào các nội dung kinh phí bảo đảm cho 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa vãn bản quy định tại Thông tư 
liên tịch này và kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa được duyệt, lập dự 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản gửi bộ phận tài chính của cơ quan mình để tổng hợp chung vào dự toán 
kinh phí của cơ quan theo quy định.

3. Quản lý, sử dụng và quyết toán: Việc quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn 
bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 15/10/2011 và thay thế 
Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ 
Tài chính, Tư pháp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ 
cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Riêng năm 2011 các cơ 
quan, tổ chức chủ động sắp xếp trong dự toán 2011 đã được cấp có thẩm 
quyền giao để thực hiện.
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2. Căn cứ vào khả năng ngân sách, tình hình thực tế địa phương và 
tính chất mỗi hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, ủy  
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đông nhân dân 
cùng cấp quy định cụ thể mức chỉ đảm bào cho công tác kiêm tra, xử lý và rà 
soát, hệ thống hóa vãn bản tại 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 được 
vượt quá mức chi tối đa quy định hoặc khung mức chi quy định tại Thông tư 
liên tịch này.

3. 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.

4. Trong quá trình 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, giải 
quyết./^ lị/

Đinh Trung Tụng N g u y ễ n  T h ị Minh

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- v p  Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
-  Văn phòng Chính phủ; '

- VP TW Đảng và các ban của Đảng
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát 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 CP;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND các- tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW ;.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Website Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT (BTC, BTP) Vụ HCSN.
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KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP /  

THỨ TRƯỞNG /

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH 

T H Ứ  T R Ư Ở N G




