
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 97/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015 

THỒNG Tư 
Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC 

ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính 
sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 

Căn cứ Luật Kỉnh doanh bảo hiểm sổ 24/2000/QH10 ngày 09 thảng 12 
năm 2000 và Luật sửa đoi, bo sung một so điểu của Luật Kỉnh doanh bảo hiêm 
so 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dàn thi 
hành; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

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

Căn cứ Nghị định sổ 67/2014/NĐ-CP ngày 07 thảng 7 năm 2014 của 
Chính phủ về một sổ chỉnh sách phát trỉến thủy sản; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư sổ 115/20ỉ4/TT-BTC ngày 20 thảng 8 năm 20ỉ4 của Bộ Tài 
chính hưởng dân thực hiện chỉnh sách bảo hiêm quy định tại Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phù về một số chỉnh sách 
phát triên thúy sản (sau đây gọi tắt là Thông tư so 115/2014/TT-BTC). 

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-
BTC theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hiêu lưc thi hành • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh viỊcrng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Nơi nhậm 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
-Văn phòng TW và các Ban cùa Đảng; 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND các tình, thành phố trực thuộc TW liên quan; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH, DNTBH; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bàn QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, QLBH. 

TRUONG 

rân Xuân Hà 
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