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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định việc lập dự toán, quản lý ,  sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội  đông nhân dân, Ủy ban nhân dân 

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

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban 
hành văn ban quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tư pháp. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên 
tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn ban quy phạm 
pháp luật của Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn 
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (sau đây gọi 
chung là văn bản), bao gồm các văn bản sau: 

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp. 

3. Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp. 

Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý ,  sử dụng, quyết toán kinh phí 
xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 



1. Kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đông nhân dân, Ủy 
ban nhân dân các cấp do Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân 
sách hiện hành và được bố trí trong dự toán kinh phí chi hàng năm của cơ quan, 
đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Việc bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn 
bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại cơ quan, đơn vị được 
thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bô 
sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm 
vi dự toán ngân sách đã được giao. 

3. Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, 
chương trình, kế hoạch xây dựng các văn bản, tính chất phức tạp của văn bản 
được dự kiến xây dựng và hoàn thiện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ 
trì có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện cho phù hợp với tiến độ triển khai 
nhiệm vụ. 

4. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi 
theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 3. Các hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội  đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân 

1. Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản. 

2. Lập, thông qua và điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức phân công thực hiện. 

3. Điều tra thống kê, khảo sát và đánh giá tổng kết thực tiễn trong quá 
trình lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản và thi hành pháp luật. 

4. Soạn thảo văn bản. 

5. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cơ quan, tổ chức và các đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của văn bản. 

6. Góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn 
thảo gửi xin ý kiến. 

7. Tổ chức thâm định dự thảo văn bản. 

8. Tổ chức thâm tra dự thảo văn bản. 

9. Rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng 
và hoàn thiện văn bản. 
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10. Công bố, niêm yết, phô biến văn bản. 

11. Dịch văn bản sang tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số và ngược 
lại (nếu có). 

12. Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 4. Nội  dung chi cho các hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn 
bản của Hội  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

1. Chi cho việc tập hợp, rà soát văn bản. 

2. Chi dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc 
thiểu số sang tiếng Việt và ngược lại (nếu có). 

3. Chi cho việc tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về các vấn đề 
liên quan đến quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản. 

4. Chi tổ chức điều tra thống kê, khảo sát và đánh giá các vấn đề liên quan 
phục vụ quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản; lập dự kiến chương 
trình xây dựng văn bản; soạn thảo văn bản và thi hành pháp luật. 

5. Chi tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị phục vụ trực tiếp cho các 
hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản và thi hành pháp luật. 

6. Chi soạn thảo các loại đề cương, bản thuyết minh, tờ trình; đề nghị xây 
dựng văn bản; dự kiến chương trình xây dựng văn bản; dự thảo văn bản và báo 
cáo theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

7. Chi trả thù lao cho những người tham gia nghiên cửu, thực hiện tư vấn 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản. 

8. Chi góp ý đề nghị xây dựng văn bản, dự kiến chương trình xây dựng 
văn bản, dự thảo văn bản. 

9. Chi thẩm dịnh, thâm tra dự thảo văn bản. 

10. Chi tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo văn bản, lấy ý kiến của nhân 
dân, cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu sự tác động trực tiêp của văn bản. 

11. Chi chỉnh lý, hoàn thiện các loại đề cương, bản thuyết minh, tờ trình; 
các loại báo cáo; dự thảo đề nghị xây dựng văn bản; dự thảo dự kiến chương 
trình xây dựng văn bản và dự thảo văn bản. 

12. Chi cho các hoạt động công bố, niêm yết, phố biến văn bản đã dược 
cấp có thẩm quyền ký ban hành. 

13. Chi cho việc tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

14. Các chi phí cần thiết khác phục vụ trực tiếp các hoạt động xây dựng và 
hoàn thiện văn bản. 

Điều 5. Mức chi cho các nội  dung trong hoạt động xây dựng và hoàn 
thiện văn bản của Hội  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 



1. Chi xây dựng đề cương chi tiết dự thảo văn bản: 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 

Nghị quyết mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 900.000 đồng/đề cương; 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: mức chi tối đa 600.000 đồng/đề cương. 

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân: 

Quyết định mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 850.000 đồng/đề cương; 

Quyết định sửa đổi, bổ sung: mức chi tôi đa 550.000 đồng/đề cương. 

c) Chỉ thị của Ủy ban nhân dân: mức chi tối đa 500.000 đồng/đề cương. 

2. Chi soạn thảo văn bản: 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 

Nghị quyết mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 4.000.000 đồng/dự thảo văn 
bản; 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: mức chi tối đa 3.500.000 đồng/dự thảo 
văn bản. 

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân: 

Quyết định mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 3.200.000 đồng/dự thảo văn 
bản; 

Quyết định sửa đổi, bổ sung: mức chi tối đa 2.700.000 đồng/dự thảo 
văn bản. 

c) Chỉ thị của Ủy ban nhân dân: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/dự thảo 
văn bản. 

3. Chi soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện 
văn bản: 

a) Báo cáo/bản tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản: mức chi tối 
đa 200.000 đồng/báo cáo/bản tổng hợp. 

b) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; ý kiến thẩm định, thẩm tra: 
mức chi tối đa 300.000 đồng/báo cáo. 

c) Báo cáo nhận xét, đánh giá, phản biện của chuyên gia độc lập; báo cáo 
của thành viên tham gia thẩm định, thẩm tra; báo cáo tham luận độc lập theo đặt 
hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo: 

Đối với dự thảo nghị quyết mới hoặc thay thế của Hội đồng nhân dân, 
quyết định mới hoặc thay thế của úy ban nhân dân: mức chi tối đa 300.000 
đồng/báo cáo; 

Đối với dự thảo chỉ thị mới hoặc thay thế của Ủy ban nhân dân: mức chi 
tối đa 200.000 đồng/báo cáo; 
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Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung: mức chi tối đa 150.000 đồng/báo cáo. 

d) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ 
trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp: mức chi tối đa 
3.000.000 đồng/báo cáo; 

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp: 
mức chi tối đa 1.500.000 đồng/báo cáo; 

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; 
các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp: mức chi 
tối đa 800.000 đồng/báo cáo. 

4. Chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản 

a) Văn bản góp ý: 

Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban 
nhân dân: mức chi tối đa 200.000 đồng/văn bản; 

Đối với dự thảo chỉ thị của úy ban nhân dân: mức chi tối đa 150.000 
đồng/văn bản. 

b) Báo cáo thâm định, báo cáo thâm tra: 

Đối với dự tháo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy 
ban nhân dân: mức chi tối đa 500.000 đồng/báo cáo thẩm định hoặc báo cáo 
thẩm tra; 

Đối với dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân: mức chi tối đa 400.000 
đồng/báo cáo thấm định. 

5. Chi chinh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản 
thuyết minh, tờ trình, dự thao văn bản: mức chi tối đa 150.000 đồng/lần chỉnh lý. 

6. Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị: 

Chủ trì: mức chi 150.000 đồng/người/buổi họp; 

Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/buổi họp; 

Ý kiến tham luận bàng văn bản của thành viên tham dự: mức chi tối da 
200.000 đồng/văn bản. 

7. Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu (nếu có): 

Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: mức chi tối đa 120.000 
đồng/trang (350 từ); 

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: mức chi tối đa 150.000 
đồng/trang (350 từ); 
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Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số: mức chi tối đa 
100.000 đồng/trang (350 từ); 

Hiệu đính tài liệu dịch: mức chi tối đa 40.000 đồng/trang (350 từ). 

Đối với một số ngôn ngữ không phố thông mức chi biên dịch được phép 
tăng tối đa 30% so với mức chi biên dịch nêu trên. 

8. Ngoài việc thực hiện theo mức chi cho những nội dung quy định tại 
khoản 1 đến khoản 7 Điều này, mức chi cho những nội dung khác được thực 
hiện và áp dụng theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, bao gồm: 

a) Các khoản chi công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước; chi để tổ 
chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tong kết thực hiện theo quy định 
của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Các khoản chi cho tổ chức điều tra thống kê, khảo sát, đánh giá thực 
tiễn thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

c) Các khoản chi lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa phục vụ cho công tác 
xây dựng và hoàn thiện văn bản thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính hướng 
dần mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện 
hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu. 

d) Các khoản chi cho công tác nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề phục 
vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản; xây dựng các loại thuyết minh, tờ 
trình; lập đê nghị xây dựng văn bản; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản; 
báo cáo đánh giá, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật được thực hiện theo quy 
định của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây 
dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

đ) Các khoản chi cho hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản phục vụ 
trực tiếp công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản thực hiện theo quy định của 
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí bảo đảm cho công tác kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật. 

e) Các khoản chi cho hoạt động phổ biến văn bản thực hiện theo quy định 
của Bộ Tài chính và 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. 

9. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng và hoàn thiện 
văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định mức chi 
cho từng nội dung chi cụ thể trong các hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn 
bản, nhưng không được vượt mức chi quy định tại khoản 1 đến khoản 7 và các 
chê độ chi tiêu tài chính hiện hành quy định tại khoản 8 Điều này. 
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Điều 6. Định mức phân bố kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 
và hoàn thiện văn bản của Hội  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

1. Định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn 
ban phải thực hiện trên cơ sở căn cứ vào dự toán kinh phí được giao, tính chất 
phức tạp của mỗi văn bản; các hoạt động, nội dung chi, mức chi quy định tại 
Thông tư này và được phân bổ như sau: 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân 
được ban hành mới hoặc thay thế: 

Cấp tỉnh: tối đa 9.000.000 đồng/văn bản; 

Cấp huyện: tối đa 7.000.000 đồng/văn bản; 

Cấp xã: tối đa 5.500.000 đồng/văn bản. 

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung thì định mức phân bổ tối đa không quá 
80% định mức phân bố tối đa đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế. 

b) Đối với chỉ thị của Uỷ ban nhân dân: 

Cấp tỉnh: tối đa 3.500.000 đồng/văn bản; 

Cấp huyện: tối đa 2.500.000 đồng/văn bản; 

Cấp xã: tối đa 2.000.000 đồng/văn bản. 

c) Đối với các văn bản có nội dung phức tạp phải lấy ý kiến tham gia của 
nhiều cơ quan, đơn vị hoặc có nội dung liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh 
vực, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ định mức kinh phí cao hơn, 
nhưng phần kinh phí tăng thêm không quá 20% định mức quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này. 

2. Ngoài định mức phân bổ kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này, căn 
cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết thì thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị chu trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi 
thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên 
quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản được giao cho cơ quan, 
đơn vị mình chủ trì thực thực hiện. 

Điều 7. Lập dự toán, quản lý ,  sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội  đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân 

1. Việc lập dự toán và phân bô kinh phí được thực hiện như sau: 

a) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
và các quy định tại Thông tư này lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng 
và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, đồng 
thời lập dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp chung vào dự toán kinh phí chi 
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thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính, Văn phòng 
Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân và cơ quan tư pháp cùng câp 
để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội 
đồng nhân dân thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Riêng đối với cấp xã, Ủy ban nhân dân lập dự toán kinh phí xây dựng và 
hoàn thiện văn bản của cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

b) Trường họp văn bản được ban hành đột xuất, khấn cấp, bô sung vào 
chương trình, kế hoạch xây dựng và hoàn thiện văn bản hàng năm của Hội đông 
nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; văn bản có trong chương trình, kế hoạch 
nhưng chuyến sang năm sau hoặc tạm dừng thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì 
soạn thảo phải kịp thời thông báo đến cơ quan tài chính, Văn phòng Hội đồng 
nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và cơ quan tư pháp cùng cấp để tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh kinh phí cho phù hợp. 

c) Căn cứ dự toán kinh phí chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ 
quan, đơn vị có trách nhiệm phân bổ định mức xây dựng và hoàn thiện cho từng 
loại văn bản theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này, quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách nhà nước. 

2. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện như sau: 

a) Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và 
hoàn thiện văn bản phải bảo đảm đúng nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 
4, Điều 5 của Thông tư này, các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và bảo đảm 
đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 

b) Kinh phí bố trí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản trong 
năm, trường hợp chưa sử dụng hết thì được chuyển sang năm sau, để tiếp tục 
sử dụng cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân. 

c) Trường hợp văn bản trong chương trình, kế hoạch xây dựng và hoàn 
thiện văn bản hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhưng chuyển 
sang năm sau hoặc tạm dừng thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn tháo thực 
hiện quyết toán theo các nội dung công việc, hoạt động đã được thực hiện. 

d) Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản được 
chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của Mục lục ngân 
sách nhà nước theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 và 
thay thế Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2007 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh 
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phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để nghiên cứu sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
-  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Co' quan Trung ương của các Đoàn thể; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trục thuộc Trunơ ương; 
- Sỏ' Tư pháp, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website: Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. 
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