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-Chỉ tho công tác tuyên truyên: 

a) 
Tuyên truyền phổ biển pháp luật 
về công tác xác định hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 
năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy 
định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại 
cơ sở. 

b) 
Sản xuất chương trình, tọa đàm, 
phóng sự phát thanh, truyền hình; 
sáng tác đoạn tin nhắn, tác phẩm 
báo chí, đăng phát trên báo in, báo 
điện tử; phát lại các chương trình 
phát thanh, tuyền hình ở các đài 
phát thanh, truyền hình các cấp; 
tuyên truyền lưu động 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 
10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin 
và Truyền thông quv định việc quản lý, sử 
dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên 
truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 
hình mặt đất 

2 Chi nghiên cứu, xây dựng, hoàn 
thiện và ban hành quy trình về xác 
định danh tính liệt sĩ còn thiếu 
thông tin 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch sô 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 
năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học vf 
Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sừ dụng 
ngân sách nhà nước 

3 Chi điêu tra thông tin vê liệt sĩ, 
hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn 
thiếu thông tin, mộ liệt sĩ còn 
thiếu thông tin trong các nghĩa 
trang liệt sĩ và dữ liệu tổng thể 
nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước 

Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư 
số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 
của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê và Thông tư số 53/2012/TT-BTC 
ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí các cuộc Tồng điều tra thống kê do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định 

4 Chi cho công tác thông tin về liệt 
sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn 
thiếu thông tin trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích. 

6 



5 Chi xây dựng mới, mua săm, nâng 
cấp phần mềm quản lý thông tin 
về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, thân nhân 
liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang 
liệt sĩ; phần mềm quản lý, lưu trữ, 
đối chiếu gen về liệt sĩ, thân nhân 
liệt sĩ 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 
tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền 
thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên 
tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT). 

6 Chi thu thập thông tin, tư liệu, vận 
hành, duy trì và tạo lập cơ sở dữ 
liệu thông tin, phát triển hệ thống 
cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân 
nhân liệt sĩ, mộ và hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin trong các 
nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu tổng 
thể nghĩa trang liệt sĩ trong cả 
nước 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT và 
Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 
11 năm 2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn mức 
chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

7 Mua sắm trang thiết bị, vật tư, 
phương tiện; sửa chữa, duy tu, 
bảo dưỡng phục vụ công tác xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 
tin 

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp 
luật về đấu thầu. 

8 Chi đào tạo, bối dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
cho đội ngũ làm công tác xác định 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

Thực hiện theo Thông tư sô 139/2010/TT-BTC 
ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính 
quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng 
kinh phí từ ngán sách nhà nước dành cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

9 Chi họp tác với các tô chức, cá 
nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ 
kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn 
lực để xác định hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin 

Thực hiện theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC 
ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 
chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 
ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 
và Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 
tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chỉnh quy định 
chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào 
làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu 
tiếp khách trong nước. 

10 Chi khác (nếu có) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quyết định trên cơ sở dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao và thực hiện theo quy định 
của pháp luật. 
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