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

Số: 136/2012/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012

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

quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan 
thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của 
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

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 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 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 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ 
về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 1/7/2009 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án 
dân sự về thủ tục thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định sổ 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 của Chính 
phủ hướng dân việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt 
và tô chức, hoạt động của Tổ quản lý , thanh lý  tài sản;

Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông 
tư liên tịch quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt 
động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản như sau:

Điều 1. Quy đinh chung
1.Thông tư này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản



lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản (sau đây gọi tắt là Tổ quản lý, thanh lý tài sản).

Đối với kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch sô 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 
19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án 
dân sự gồm:

a) Ngân sách nhà nước.

b) Khoản tiền phí thi hành án đơn vị được sử dụng và nguồn phí 
được điều hoà sau khi thanh toán các khoản theo quy định của Thông tư 
liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 hướng dẫn về chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

c) Khoản tiền đặt trước của người từ chổi mua tài sản theo quy định 
tại khoản 3 Điều 39 Nghị định sô 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của 
Chính phủ về bán đấu giá tài sản sau khi trừ các khoản chi phí đấu giá đề 
nghị được bổ sung vào kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị.

d) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP 
ngày 11/7/2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp d ụ n | Luật Phá sản đối 
với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tồ quản lý, thanh lý 
tài sản, kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản được 
lấy từ nguồn thu của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Tổ quản lý, thanh 
lý tài sản được tạm ứng chi từ cơ quan thi hành án dân sự. Khi thu được 
tiền từ xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Chấp hành viên 
phải làm thủ tục hoàn trả các khoản tiền đã tạm ứng để chi phí cho hoạt 
động của Tổ quản lý, thanh iý tài sản.

4. Kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản 
lý, thanh lý tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo 
tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo 
quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy đinh của pháp luật.

Điều 2. Nội dung chi, mức chi hoạt động của cơ quan thi hành 
án dân sự

1 Nội dung chi:

a)C ác khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, 
phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), tiền thưởng, phúc lợi tập thể 
và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định.
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b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông 
tin, tuyên truyền, liên lạc, chi phí thuê mướn, chi mua sách báo, tài liệu 
phục vụ công tác.

c) Chì hội nghị, công tác phí trong nước, chi các đoàn đi công tác 
nước ngoài và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, chi tổ chức 
các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

d) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, gồm:

- Chi trang phục cho các cán bộ, công chức làm công tác thi hành 
án dân sự;

- Chi tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ cho những 
người không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia công tác xác 
minh thí hành án và thông báo thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi 
hành án dân sự;

- Chi thuê người dẫn đường trong quá trình thực hiện xác minh, 
thông báo thi hành án. Chi thuê phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp 
đương sự là người dân tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng 
Việt và trường hợp đương sự là người nước ngoài;

- Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế;

- Chi phí thuê phòng chống cháy nổ (nếu có);

- Chi thuê địa điểm, phương tiện bán tài sản, hàng hoá; thuê công ty 
bán đấu giá tài sản theo hợp đồng (nếu có);

- Chi thuê bảo quản vật chứng, tài sản thi hành án dân sự;

- Chi tiêu huỷ vật chứng, tài sản:

+ Chi bồi dưỡng cho Hội đồng tiêu hủy vật chứng;

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức để thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài 
sản đối với trường hợp tiêu hủy các loại hóa chất độc hại hoặc các vật 
chứng, tài sản khác mà cần thiết phải có các trang thiết bị chuyên dùng để 
thực hiện việc tiếu hủy đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến môi 
trường tại nơi tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 
58/2009/NĐ-CP;

+ Chi phí vận chuyển vật chứng, tài sản đến nơi tiêu huỷ; chi thuê 
địa điểm tiêu huỷ, mua nhiên liệu, các khoản chi khác phục vụ cho việc 
tiêu huỷ.

- Chi thuê giám định, xác minh giá trị tài sản thi hành án dân sự;

- Chi thông báo về thi hành án dân sự trên các phương tiện thông 
tin đại chúng; chi phí gửi bưu điện, bưu phẩm, thông báo trực tiếp;

3



- Chi thuê chuyên gia tư vấn đối với vụ án phức tạp. Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự có trách nhiệm xác định các vụ án phức tạp cần 
thuê chuyên gia tư vân;

- Chi bồi dưỡng cho Hội đồng kê biên khẩn cấp khi tiến hành kê 
biên khấn cấp theo yêu cầu của Toà án;

- Các nội dung chi do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện 
cường chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 
Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dân cơ chê quản lý tài chính vê kinh phí 
cưởng chế thi hành án dãn sự;

- Chi bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia công tác thi hành án 
dân sự;

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn khác theo quy định;

- Chi thực hiện công tác tương trợ tư pháp theo quy định của pháp
luật;

đ) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố
định,

e) Đối với khoản tiền đặt trước của người từ chối mua tài sản tại 
cuộc bán đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 
17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 
được sử dụng để thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý 
tài sản, chi phí bán đấu giá tài sản đó (phí bán đấu giá; chi phí thực tế, hợp 
lv cho việc bán đấu giá tài sân do người có tài sản bán dấu giá và tổ chức 
bán đấu giá tài sản thoả thuận theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 
17/2010/NĐ-CP); số còn lại được bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động 
của cơ quan để chi cho các nội dung chi quy định tại Thông tư này.

2 Mức chi:

a) Các nội đung chi phục vụ cho hoạt động của cơ quan thi hành án 
dân sự nêu trên thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài 
chính được cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau:

- Chi hội nghị được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ 
chi hội nghị dối với cơ quan nhà nước;

-Chi  thanh toán cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và 
điện thoại di dộng thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động trong 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị -xã hội;
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- Chi tàu xe đi lại, phụ cáp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ (bao gồm cả 
các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia vào 
quá trình xác minh, thông báo thi hành án) thực hiện theo quy định hiện 
hành về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước đi công tác;

- Chi khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi 
khen thưởng;

- Chi trang phục cho cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân 
sự thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quàn lý, cấp phát thẻ Chấp 
hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án 
dân sự;

- Chi thực hiện các hoạt động trong công tác tương trợ tư pháp thực 
hiện theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp;

- Các khoản chi khác thực hiện theo mức chi tại quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị. Trường hợp đơn vị chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ thì thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Một số khoản chi thực hiện theo mức chi cụ thể như sau:

- Chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tham gia vào quá trình xác 
minh, thông báo thi hành án, thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời:

+ Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm 
sát viên, cảnh sát: Mức 50.000 đồng/người/ngày;

+ Đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: Mức 
70.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham gia họp Ban chỉ đạo thi 
hành án dân sự, hợp định giá tài sản (không bao gồm định giá tài sản 
cưỡng chế thi hành án dân sự):

+ Chủ trì: 100.000 đồng/người/ngày;

+ Thành viên: 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi các cán bộ thi hành án trực tiếp tham gia xét miễn, giảm án 
phí, tiên phạt; chi các thành viên tham gia giao tài sản theo bản án tuyên, 
giao tài sản sau khi tổ chức bán đấu giá mà người phải thi hành án tự 
nguyên giao tài sản: 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi dối vói hoạt động tiêu huỷ vật chứng, tài sản:

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức tiêu hủy: Căn cứ hợp đồng ký kết 
giữa cơ quan thi hành án dân sự với chuyên gia, cơ quan tiêu hủy;
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+ Chi bồi dưỡng các đối tượng tham gia tiêu hủy vật chứng, tài sản: 
người chủ trì 100.000 đồng/người/ngày, thành viên 70.000 
đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng thành viên xác định giá, bán đấu giá tài sản: 50.000 
đồng/người/ngày;

- Chi thuê chuyên gia tư vấn đối với trường hợp vụ án phức tạp 
phải thuê chuyên gia tư vấn bằng văn bản: 300.000 đồng - 600.000 đồng/1 
bảo cảo;

- Chi thuê phiên địch:

+ Phiên dịch tiếng dân tộc: Tối đa 200% mức lương tối thiểu 
chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý 
hành chính;

+ Phiên dịch tiếng nước ngoài: Thực hiện theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính về mức chi dịch thuật trong chế độ chi tiêu đón tiếp 
khách nước ngoài và chì tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam;

- Chi bồi dưỡng cho hội đồng kê biên khẩn cấp khi tiến hành kê 
biên khẩn cấp theo yêu cầu của Toà án, mức chi 50.000 đồng/người/lần.

c) Đối với các khoản chi khác: Thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, 
chi phí phòng chống cháy nổ, y tế; chi thuê địa điểm, phương tiện để định 
giá, bán tài sản, hàng hoá khác; chi thuê gửi, giữ, bảo quản vật chứng, tài 
sản thi hành án; thuê vận chuyển, tiền mua nguyên nhiên vật liệu và các 
chi phí thực tế hợp lý khác căn cứ theo hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi 
tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan 
thi hành án dân sự phê duyệt.

Điều 3. Nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động Tổ quản iý, 
thanh lý tài sản, tạm ứng kinh phí cho hoạt động của Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản

1. Nội dung chi:

a) Chi hội nghị, công tác phí trong nước phục vụ cho việc giám sát, 
kiêm tra việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

b) Chi thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá tài sản 
của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

c) Chi vật tu văn phòng, thông tin, tuyên truyền, chi mua tài liệu 
phục vụ công tác (nếu có).

d) Chi thuê bảo quản tài sản, tài liệu, sổ kế toán và con dấu của 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý.
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đ) Chi thù lao cho Tổ trưởng và thành viên Tổ quản lý, thanh lý tài
sản.

2. Mức chi:

Các nội dung chi phục vụ cho hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính được 
cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau:

a) Chi hội nghị, công tác phí được thực hiện theo quy định hiện 
hành về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị, chế độ công tác phí trong 
các cơ quan nhà nước.

b) Chi tiền thù lao cho Tổ trưởng và thành viên Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản:

- Tổ trưởng: 100.000 đồng/người/ngày;

- Thành viên: 70.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp làm ngoài giờ, ngày nghỉ được thanh toán theo chế độ 
làm đêm, làm thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV- 
BTC ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
chế độ làm ừả lương vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, cồng 
chức, viên chức.

c) Đối vói các khoản khác: Thuê phương tiện, chi thuê địa điểm, 
phương tiện để bán tài sản, hàng hoá khác; chi thuê gửi, giữ, bảo quản tài 
sản, tài liệu, thuê vận chuyển và các chi phí thực tế hợp lý khác căn cứ 
theo hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ và 
được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt chi theo quy định.

3. Tạm ứng chi phí bảo đảm hoạt động Tổ quản lý, thanh lý tài sản:

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản 
được lấy từ nguồn thu của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Trong khi chưa thu được tiền từ xử lý tài sản của doanh nghiệp, họp 
tác xã phá sản, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí 
hoạt động cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản từ nguồn dự toán kinh phí được 
cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự.

b) Thủ tục tạm ứng: Khi Chấp hành viên có quyết định được giao 
làm Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên căn cứ nội 
dung chi, mức chị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Thông tư này 
lập và trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt dự toán kinh 
phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Trên cơ sở dự 
toán đã được phê duyệt, Chấp hành viên làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho 
hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.
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c)T hủ tục hoàn tạm ứng: Sau 1 ngày thu được các khoản tiền từ 
doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn 
trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng chi cho hoạt động của Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản.

Điều 4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt 
động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt động của 
Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
Nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thông tư 
này hướng dẫn một số điểm về kinh phí tạm ứng cho hoạt động của Tổ 
quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

1. Lập dự toán:

Căn cứ số kinh phí ngân sách nhà nước đã tạm ứng để đảm bảo 
hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản giao cho Bộ Tư pháp, căn cứ 
nhu càu kinh phí tạm ứng ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của Tổ 
quản lý, thanh lý tài sản do các cơ quan, đơn vị xây dựng cho năm kế 
hoạch, Bộ Tư pháp tổng hợp, thẩm định xác định số kinh phí ngân sách 
nhà nước tạm ứng để đảm bảo hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản 
tăng thêm năm kế hoạch tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm kế hoạch của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Chấp hành dự toán:

Trên cơ sở số kinh phí ngân sách nhà nước đã tạm ứng để đảm bảo 
hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Bộ Tư pháp phân bổ và giao 
dự toán kinh phí ngân sách tạm ứng đảm bảo hoạt động của Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản cho các cơ quan thi hành án dân sự vào phần kinh phí 
không thực hiện tự chủ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp có quyền 
điều Chính giảm sổ dự toán đã phân bổ của các đơn vị chưa có nhu cầu sử 
dụng hoặc không sử dụng hết để điều Chính tăng cho các đơn vị có nhu 
cầu sử dụng kinh phí tạm ứng trong phạm vi tổng nguồn kinh phí ngân 
sách nhà nước đã tạm ứng để bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản.

3. Chi tạm ứng hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản được 
chuyên sang năm sau thực hiện.

4. Việc quyết toán kinh phí tạm ứng hoạt động của Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
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Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 02/10/2012 và thay thế 
Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19/2/2008 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tì nh trạng phá sản .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 
ánh về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG                                                              THỨ TRƯỞNG  

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg (để b/c);
- Văn phong Tổng Bí thư;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VP Ban Chi 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;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Lưu: BTC (VT, Vụ HCSN); BTP (VT, TCTHADS).

N gu y ễn  Đ ứ c Chính Nguyễn Thị M inh 


