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

Số: 144/2012/TT-BTC  

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2012 

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

kinh phí bảo đảm cho công tác tương trự tư pháp

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp năm 2007;
Căn cứ Nghị định 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ hưởng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh - Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phỉ bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp.
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Thông tư này quy định nội dung chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự, hĩnh sự, dẫn độ và 
chuyên giao người đang chấp hành hình phạt tù.

2. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân 
sự, hình sự, dẫn độ và chuyên giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy 
định của Luật Tương trợ tư pháp và Nghị định số 92/2008/NĐ-CP được ngân sách 
nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp theo Thông tư này 
gồm:

a) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

b) Toà án nhân dân tối cao;

c) Bộ Công an;

d) Bộ Ngoại giao;

đ) Bộ Tư pháp;
e) Cơ quan đại điện của Việt Nam ở nước ngoài;



g) Các cơ quan Nhà nước khác thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp theo 
quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguồn kỉnh phí thực hiện công tác tương trự tư pháp
1. Ngân sách nhà nước.

2. Các khoản phí, lệ phí, chi phí liên quan đến uỷ thác tư pháp về dân sự.

3. Các khoản viện trợ, tài trợ và các khoản thu hợp pháp.

Điều 3. Nội dung chi hỗ trợ công tác tương trợ tư pháp

1.Chi cho việc xử lý hồ sơ uỷ thác tư pháp: nghiên cứu, rà soát, xác định 
tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, lập hồ sơ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp.

2 Chi phí dịch các tài liệu có liên quan đến công tác tương trợ tư pháp.

3. Chi phí triệu tập và bảo vệ người làm chứng, người giám định đang có 
mặt thường trú hoặc tạm trú ở nước được yêu cầu tham gia tô tụng tại Việt Nam 
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: tiền vé máy bay khứ hồi; 
tiền ăn ở; tiền tiêu vặt; tiền lương hoặc thu nhập bị mất hoặc bị khấu trừ của người 
làm chứng, người giám định do họ phải đến Việt Nam làm chứng, giám định trừ 
trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

4. Chi thực hiện công tác điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để thực hiện 
yêu cầu tương trợ tư pháp; điều tra, xác minh đối tượng để dẫn độ theo yêu cầu của 
Việt Nam hoặc nước ngoài: chi phí di lại, ăn ở và các khoản chi khác,

5. Chi thực hiện việc tống đạt trực tiếp hồ sơ uỷ thác tư pháp tới đương sự: 
chi phí gửi hồ sơ uỷ thác, chi đi lại, ăn ở của cán bộ thực hiện công tác tống đạt.

6. Chi lấy ý kiến chuyên gia: Trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp 
liên quan đến vấn đề phức tạp thì người đứng đầu cơ quan thực hiện công tác 
tương trợ tư pháp quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia.

7- Chi đi lại, ăn ở của cán bộ nước ngoài thực hiện việc áp giải tội phạm, áp 
giải phạm nhân sang Việt Nam theo yêu cẩu dẫn độ, yêu cầu chuyển giao người 
đang chấp hành hình phạt tù của Việt Nam (trừ trường hợp các bên có thoả thuận 
khác) bao gồm cả chi phí phát sinh trong trường hợp quá cảnh.

8, Chi đi lại, ăn ở cho cán bộ Việt Nam thực hiện việc bắt giữ, áp giải tội 
phạm, áp giải phạm nhân để bàn giao cho nước ngoài theo yêu cầu dẫn độ và yêu 
cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của nước ngoài bao gôm cả chi 
phí phát sinh trong trường hợp quá cảnh.

9, Chi phí hỗ trợ mua vé máy bay hoặc tàu xe cho người bị dẫn độ từ nước 
ngoài về Việt Nam đê truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án.

10, Chi phí chuyển phát tài liệu, hồ sơ tương trợ tư pháp ra nước ngoài và từ 
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam.
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11. Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực tương trợ tu pháp; chi tổ 
chức họp, hội nghị đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động tương trợ 
tư pháp.

12. Chi các đoàn đàm phán hiệp định về tương trợ tư pháp ở trong nước và 
nước ngoài.

13. Chi bồi dưỡng nghiệp vụ trong nước và nước  ngoài để nâng cao chuyên 
môn và nghiệp vụ tương trợ tư pháp.

14. Tổ chức khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài phục vụ hoạt động tương 
trợ tư pháp; khảo sát, đánh giá hiện trạng quan hệ nhu cầu hợp tác về tương trợ tư 
pháp với nước đối tác.

15. Chi tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành hàng năm đánh giá tình hình 
triển khai thực hiện công tác tương trợ tư pháp.

16. Chi tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho việc xây dựng và quản lý 
hệ cơ sở dữ liệu về tương trợ tư pháp; duy trì, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả, 
hiệu suất của hệ thống thông tin (bao gồm cả việc chi mua sắm phần cứng, phần 
mềm, nâng cấp, cài tạo cơ sở vật chất, dịch vụ khác); chi ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn (bao gồm cả việc tin học hoá hệ cơ 
sở dữ liệu). Chi mua tài liệu, sách, báo cần thiết theo từng lĩnh vực tương trợ tư 
pháp.

17. Chi gửi hồ sơ tương trợ tư pháp từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài cho đương sự hoặc cơ quan, tồ chức có thẩm quyền của nước ngoài.

18. Chi phí đi lại, ăn ở của người phạm tội, phạm nhân, chi phí cho việc 
canh giữ người phạm tội trong trường hợp người bị dẫn độ quá cảnh trên lãnh thổ 
của một nước khác.

19. Chi thực hiện các hoạt động liên quan đến điều ước quốc tế và thỏa 
thuận quốc tế về tương trợ tư pháp: dịch các điều ước quốc tế, hội thảo, tọa đàm về 
điều ước quốc tế, soạn thào điều ước, thẩm định, thẩm ừa điều ước quốc tế trong 
lĩnh vực tương trợ tư pháp và một số nội dung chi khác phục vụ trực tiếp cho công 
tác điều ước quốc tế và thoả thuận quốc tế.

20. Các khoản chi khác liên quan đến công tác tương trợ tư pháp: Chi hoạt 
động nghiên cứu khoa học vè thực trạng và giải pháp liên quan đến công tác tương 
trợ tư pháp; chi làm đêm, làm thêm giờ, chi thông tin liên lạc, chi văn phòng phẩm; 
chi in ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ tương trợ tư 
pháp và một số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tương trợ tư pháp.

Điều 4. Mức chi hỗ trợ- công tác tương trợ tư pháp

1.Các nội dung chi hỗ trợ công tác tương trợ tư pháp thực hiện theo đúng 
chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể như sau:

a)Chi cho hoạt động dịch hồ sơ, tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý và quyết
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toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Đối với các khoản chi công tác phí cho công chức đi công tác nước ngoài 
để khảo sát pháp luật, rà soát, đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp, cho người áp 
giải tội phạm ra nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 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 phỉ.

c) Đối với các khoản chi công tác phí cho công chức đi công tác trong nước; 
chi đi lại, ăn ở của cán bộ Việt Nam thực hiện việc bắt giữ, áp giải tội phạm; chi tồ 
chức các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các ca quan nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp công lập.

d) Đối với các khoản chi thực hiện tống đạt trực tiếp tới đương sự (chi phí 
gửi văn bản tống đạt, chi phí đi lại, ăn ở của cán bộ thực hiện công tác tống đạt tới 
đương sự):

- Trường hợp cán bộ đi công tác để thực hiện tống đạt ở trong nước: thực 
hiện theo chế độ quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với 
các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Trường hợp cán bộ cơ quan đại diện ở nước ngoài đi công tác để thực hiện 
tống đạt thực hiện theo chế độ quy định tại Thông tư số 222/2010/TT-BTC ngày 
31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

- Đối với các chi phí gửi văn bản tống đạt: Căn cứ hoá đơn, chứng từ chi tiêu 
thực tế, hợp pháp theo quy định hiện hành.

đ) Đối với các khoản chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác tương 
trợ tư pháp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/201 l/TT-BTC ngày 
11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 
hiện các cuộc điều tra thống kê.

e) Đối với các khoản chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
tương trợ tư pháp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC 
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng 
kỉnh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công 
chức.

g)Đối với các khoản chi liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các điều 
ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp được thực hiện theo Thông tư số 
65/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử
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dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc té và công 
tác thoả thuận quốc tế.

h) Đối với các khoản chi xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu; duy trì cơ sở 
dữ liệu phục vụ công tác tương trợ tư pháp được thực hiện theo Thông tư số 
137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập 
thông tin điện tử; Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 
26/5/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn việc quản lý 
và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà 
nước,

i) Chi đi lại, ăn ở của cán bộ nước ngoài thực hiện việc áp giải tội phạm, áp 
giải phạm nhân sang Việt Nam; chi các đoàn đàm phán hiệp định ở trong nước 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, chế 
độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

k) Chi cho công tác điều tra, xác minh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 148/2011/TT-BTC ngày 7/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 
toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều 
tra tội phạm;

1) Chi rà soát, hệ thống hoá văn bản làm cơ sở dữ liệu pháp lý phục vụ công 
tác tương trợ tư pháp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy 
định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công 
tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

m) Chi cho những người nước ngoài làm chứng, giám định (nếu có) được 
thực hiện theo thoả thuận với cơ quan tiên hành tố tụng tại Việt Nam.

n) Chi cho những người ra nước ngoài làm chứng, giám định (nếu có): 
Trường hợp là cán bộ, công chức hoặc là công dân Việt Nam khác (không phải là 
phạm nhân) thực hiện theo quy định tại điềm b nêu trên; trường hợp là phạm nhân 
thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Công an.

o) Chi tiền lương làm đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ’ Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ 
đối với cán bộ, công chức.

p) Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng 
trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì 
được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

2.Các cơ quan sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp 
phải thực hiện theo đúng các quy định nêu trên và chế độ chi tiêu tài chính hiện 
hành. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn một số khoản chi cụ thể như sau:
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a) Chi cho việc xử lý hồ sơ uỷ thác tư pháp (nghiên cứu, rà soát, xác định 
tính hợp lệ và đây đủ của hồ sơ, lập hồ sơ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp và theo dõi tiến độ thực hiện 
theo quy định): Từ 100.000 đồng -  500.000 đồng/bộ hồ sơ.

b) Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp liên 
quan đến vấn đề phức tạp, cần xin ý kiến chí đạo của Lãnh đạo các cơ quan có 
thẩm quyền có liên quan: từ 300.000 đồng-600.000 đồng/văn bản/chuyên gia.

c) Chị các thành viên tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm:

- Chủ trì: 150.000 đồng/người/buổi;

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi.

d) Một số khoản chi khác như: Chi trang bị sách, báo, tạp chí cần thiết theo 
danh mục từng lĩnh vực tương trợ tư pháp; chi cho việc thiết lập các kênh trao đồi 
thông tin về pháp luật và thực tiễn tương trợ tư pháp với cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp mà Việt 
Nam là thành viên; chi gửi hồ sơ uỷ thác, chi phí chuyển phát tài liệu, hồ sơ tương 
trợ tư pháp ra nước ngoài và từ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Việt 
Nam, chi gửi hồ sơ tương trợ tư pháp từ các cơ quan đại diện Việt Nam đến đương 
sự hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; chi phí tiền mua vé máy 
bay hoặc tàu xe cho người bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam để truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc chấp hành án; chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng 
phẩm..: Thực hiện theo chứng từ chi tiêu thực tể, hợp pháp và được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

Điều 5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
công tác tương trợ tư pháp

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp của cơ quan, tổ chức 
thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tông hợp vào dự 
toán ngân sách hàng năm của cơ quan có thẩm quyền thực hiện cồng tác tương trợ 
tư pháp theo quy định tại Luật tương trợ tư pháp và Nghị định số 92/2008/NĐ-CP 
ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Tương trợ tư pháp.

2. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác tương trợ tư pháp và căn cứ vào 
nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan 
lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp tổng hợp chung vào 
dự toán ngân sách hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

3. Quản lý, sử dụng và quyết toán: Việc quản ]ý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Kế toán và các vãn bản hướng dân.

Riêng đối với các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài: Việc lập dự toán, 
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số
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222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài 
chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này cỏ hiệu lực từ ngày 20/10/2012. Đối với chi thực hiện 

nhiệm vụ tương trợ tư pháp năm 2012 các cơ quan, tổ chức chủ động sắp xếp trong 
dự toán 2012 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận.
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thù tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP Quốc hội; VP Chù tịch nước; VP Chính phủ;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng
- Toà án NDTC; Viện Kiểm sát NDTC;
- VP Ban chỉ 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 phù, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
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