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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP 
 

BỘ TÀI CHÍNH - 

BỘ TƯ PHÁP 

 

Số: 136/2012/TTLT-BTC-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm 
hoạt ñộng 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 ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2008/Nð-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán 
ñấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2009/Nð-CP ngày 01/7/2009 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục 
thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2006/Nð-CP ngày 11/7/2006 của Chính phủ hướng 
dẫn việc áp dụng Luật Phá sản ñối với doanh nghiệp ñặc biệt và tổ chức, hoạt ñộng 
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 ñịnh việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng của 
cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản như sau: 

ðiều 1. Quy ñịnh chung 

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
bảo ñảm hoạt ñộng của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản 



18 CÔNG BÁO/Số 591 + 592/Ngày 12-09-2012

 

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

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

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

a) Ngân sách nhà nước. 

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

c) Khoản tiền ñặt trước của người từ chối mua tài sản theo quy ñịnh tại khoản 3 
ðiều 39 Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán ñấu 
giá tài sản sau khi trừ các khoản chi phí ñấu giá ñề nghị ñược bổ sung vào kinh phí 
giao thực hiện chế ñộ tự chủ của ñơn vị. 

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

3. Theo quy ñịnh tại khoản 8 ðiều 20 Nghị ñịnh số 67/2006/Nð-CP ngày 
11/7/2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản ñối với doanh 
nghiệp ñặc biệt và tổ chức, hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, kinh phí bảo 
ñảm hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản ñược lấy từ nguồn thu của doanh 
nghiệp, hợp tác xã phá sản. Tổ quản lý, thanh lý tài sản ñược tạm ứng chi từ cơ 
quan thi hành án dân sự. Khi thu ñược 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 ñã tạm 
ứng ñể chi phí cho hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

4. Kinh phí hoạt ñộng của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý 
tài sản phải ñược sử dụng ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng theo tiêu chuẩn chế ñộ 
chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện chế ñộ báo cáo quyết toán kinh phí ñã sử 
dụng theo quy ñịnh của pháp luật.  

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

1. Nội dung chi: 

a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các 
khoản ñóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn, 
bảo hiểm thất nghiệp), tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác 
cho cá nhân theo quy ñịnh. 
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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) Chi hội nghị, công tác phí trong nước, chi các ñoàn ñi công tác nước ngoài 
và ñón các ñoàn 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 ñi 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 thi hành án và thông 
báo thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự; 

- Chi thuê người dẫn ñường trong quá trình thực hiện xác minh, thông báo thi 
hành án. Chi thuê phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp ñương sự là người dân 
tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng Việt và trường hợp ñương 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 ñịa ñiểm, phương tiện bán tài sản, hàng hóa; thuê công ty bán ñấu 
giá tài sản theo hợp ñồng (nếu có); 

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

- Chi tiêu hủy vật chứng, tài sản: 

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

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức ñể thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản ñối với 
trường hợp tiêu hủy các loại hóa chất ñộc hại hoặc các vật chứng, tài sản khác mà 
cần thiết phải có các trang thiết bị chuyên dùng ñể thực hiện việc tiêu hủy ñảm bảo 
an toàn và không làm ảnh hưởng ñến môi trường tại nơi tiêu hủy theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh số 58/2009/Nð-CP; 

+ Chi phí vận chuyển vật chứng, tài sản ñến nơi tiêu hủy; chi thuê ñịa ñiểm 
tiêu hủy, mua nhiên liệu, các khoản chi khác phục vụ cho việc tiêu hủy. 

- Chi thuê giám ñịnh, 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 ñại chúng; 
chi phí gửi bưu ñiện, bưu phẩm, thông báo trực tiếp; 

- Chi thuê chuyên gia tư vấn ñối với vụ án phức tạp. Thủ trưởng cơ quan thi 
hành án dân sự có trách nhiệm xác ñịnh các vụ án phức tạp cần thuê chuyên gia 
tư vấn; 
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- Chi bồi dưỡng cho Hội ñồng kê biên khẩn cấp khi tiến hành kê biên khẩn cấp 
theo yêu cầu của Tòa án; 

- Các nội dung chi do ngân sách nhà nước bảo ñảm ñể thực hiện cưỡng chế thi 
hành án dân sự thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Thông tư liên tịch số 
184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; 

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

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

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

ñ) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh. 

e) ðối với khoản tiền ñặt trước của người từ chối mua tài sản tại cuộc bán ñấu 
giá theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 39 Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP ngày 
04/3/2010 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản ñược sử dụng ñể thanh toán các 
chi phí phát sinh liên quan ñến việc xử lý tài sản, chi phí bán ñấu giá tài sản ñó (phí 
bán ñấu giá; chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán ñấu giá tài sản do người có tài sản 
bán ñấu giá và tổ chức bán ñấu giá tài sản thỏa thuận theo quy ñịnh tại ðiều 43 
Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP); số còn lại ñược bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt 
ñộng của cơ quan ñể chi cho các nội dung chi quy ñịnh tại Thông tư này. 

2. Mức chi:  

a) Các nội dung chi phục vụ cho hoạt ñộng của cơ quan thi hành án dân sự nêu 
trên thực hiện theo ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ chi tiêu tài chính ñược cấp có 
thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau: 

- Chi hội nghị ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ chi hội nghị 
ñối với cơ quan nhà nước; 

- Chi thanh toán cước sử dụng ñiện thoại công vụ tại nhà riêng và ñiện thoại di 
ñộng thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng ñiện 
thoại công vụ tại nhà riêng và ñiện thoại di ñộng trong các cơ quan hành chính, 
ñơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Chi tàu xe ñi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ (bao gồm cả các ñối 
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 ñịnh hiện hành về chế ñộ công tác phí 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ñi công tác;  

- Chi khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ chi khen thưởng; 
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- Chi trang phục cho cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự thực 
hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ quản 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 ñộng trong công tác tương trợ tư pháp thực hiện theo 
quy ñịnh của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo ñảm cho công tác tương trợ tư pháp; 

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

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

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

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

+ ðại diện chính quyền ñịa phương và các ñối tượng khác: Mức 70.000 
ñồng/người/ngày; 

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

+ Chủ trì: 100.000 ñồng/người/ngày; 

+ Thành viên: 70.000 ñồng/người/ngày; 

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

- Chi ñối với hoạt ñộng tiêu hủy vật chứng, tài sản:  

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức tiêu hủy: Căn cứ hợp ñồng ký kết giữa cơ quan 
thi hành án dân sự với chuyên gia, cơ quan tiêu hủy; 

+ Chi bồi dưỡng các ñối tượng tham gia tiêu hủy vật chứng, tài sản: người chủ 
trì 100.000 ñồng/người/ngày, thành viên 70.000 ñồng/người/ngày; 

- Chi bồi dưỡng thành viên xác ñịnh giá, bán ñấu giá tài sản: 50.000 
ñồng/người/ngày; 

- Chi thuê chuyên gia tư vấn ñối với trường hợp vụ án phức tạp phải thuê 
chuyên gia tư vấn bằng văn bản: 300.000 ñồng - 600.000 ñồng/1 báo cáo; 
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- Chi thuê phiên dịch:  

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

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

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

c) ðối với các khoản chi khác: Thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí 
phòng chống cháy nổ, y tế; chi thuê ñịa ñiểm, phương tiện ñể ñịnh giá, bán tài sản, 
hàng hóa 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 ñồng, hóa ñơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy ñịnh 
và ñược Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt. 

ðiều 3. Nội dung chi, mức chi bảo ñảm hoạt ñộng Tổ quản lý, thanh lý tài 
sản, tạm ứng kinh phí cho hoạt ñộng 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, kiểm tra 
việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 

b) Chi thuê ñịa ñiểm, phương tiện ñể tổ chức bán ñấu giá tài sản của doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. 

c) Chi vật tư 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. 

ñ) 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 ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực 
hiện theo ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ chi tiêu tài chính ñược cấp có thẩm quyền 
ban hành, cụ thể như sau: 

a) Chi hội nghị, công tác phí ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ 
chi tổ chức các cuộc hội nghị, chế ñộ 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:  
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- Tổ trưởng: 100.000 ñồng/người/ngày; 

- Thành viên: 70.000 ñồng/người/ngày. 

Trường hợp làm ngoài giờ, ngày nghỉ ñược thanh toán theo chế ñộ làm ñêm, 
làm thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 
của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế ñộ làm trả lương vào ban 
ñêm, làm thêm giờ ñối với cán bộ, công chức, viên chức. 

c) ðối với các khoản khác: Thuê phương tiện, chi thuê ñịa ñiểm, phương tiện 
ñể bán tài sản, hàng hóa 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 ñồng, hóa ñơn, chứng từ 
chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ và ñược Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự 
duyệt chi theo quy ñịnh. 

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

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

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

b) Thủ tục tạm ứng: Khi Chấp hành viên có quyết ñịnh ñược giao làm Tổ 
trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên căn cứ nội dung chi, mức chi 
quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 3 của Thông tư này lập và trình Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự phê duyệt dự toán kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng của Tổ 
quản lý, thanh lý tài sản. Trên cơ sở dự toán ñã ñược phê duyệt, Chấp hành viên 
làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

c) Thủ tục hoàn tạm ứng: Sau 1 ngày thu ñược các khoản tiền từ doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền 
ñã tạm ứng chi cho hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

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

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

Căn cứ số kinh phí ngân sách nhà nước ñã tạm ứng ñể ñảm bảo hoạt ñộng của 
Tổ quản lý, thanh lý tài sản giao cho Bộ Tư pháp, căn cứ nhu cầu kinh phí tạm ứng 
ngân sách nhà nước ñảm bảo hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản do các cơ 
quan, ñơn vị xây dựng cho năm kế hoạch, Bộ Tư pháp tổng hợp, thẩm ñịnh xác 
ñịnh số kinh phí ngân sách nhà nước tạm ứng ñể ñảm bảo hoạt ñộng 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 ñịnh 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Chấp hành dự toán:  

Trên cơ sở số kinh phí ngân sách nhà nước ñã tạm ứng ñể ñảm bảo hoạt ñộng 
của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Bộ Tư pháp phân bổ và giao dự toán kinh phí ngân 
sách tạm ứng ñảm bảo hoạt ñộng 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 ñiều chỉnh giảm số dự toán ñã phân bổ của các ñơn vị 
chưa có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng hết ñể ñiều chỉnh tăng cho các ñơn vị 
có nhu cầu sử dụng kinh phí tạm ứng trong phạm vi tổng nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước ñã tạm ứng ñể bảo ñảm hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

3. Chi tạm ứng hoạt ñộng của Tổ quản lý, thanh lý tài sản ñược chuyển sang 
năm sau thực hiện. 

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

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

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 19/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm hoạt 
ñộng 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. 

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