
 
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 192/2013/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp  nhất văn bản quy phạm 
pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Căn cứ Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 
3 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy  phạm pháp luật ngày 16 
tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy  định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm 
pháp luật;

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

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 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 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên 
tịch quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp 
điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp  nhất văn bản quy 
phạm pháp luật (sau đây gọi chung là hợp nhất văn bản) và pháp điển hệ 
thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là pháp điển) do các cơ quan 
nhà nước ở Trung ương ban hành.



Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan có thẩm quyền họp nhất văn bản theo quy định tại Điều 5, 
Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển theo quy định tại Điều 4 
Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển do 
ngân sách Trung ương bảo đảm.

2. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và 
pháp điển phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy 
định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và các quy định 
cụ thể tại Thông tư này.

3. Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các cơ quan được huy 
động và sử dụng các nguồn kinh phí họp pháp khác (nếu có) theo quy định 
của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác hợp nhất văn bản và pháp điển.

Chương II
NỘI DUNG, MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ

HỢP NHẤT Vă n  BẢN

Điều 4. Nội dung chi cho công tác họp nhất văn bản

1. Thực hiện hợp nhất văn bản: Soạn thảo văn bản hợp nhất, lấy ý kiến, 
kiểm tra kết quả hợp nhất.

2. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ trực tiếp cho các hoạt động hợp nhất 
văn bản (nếu có).

3. In ấn, sao chụp tài liệu và các chi phí cần thiết khác phục vụ trực tiếp 
các hoạt động họp nhất văn bản.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hợp nhất.

Điều 5. Định mức chi cho các nội dung trong hoạt động hợp nhất 
văn bản

1. Mức chi soạn thảo văn bản hợp nhất theo văn bản sửa đổi, bổ sung (tính 
theo số lượng điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ  được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ).

a) Văn bản dưới 20 nội dung sửa đổi, bổ sung: mức chi tối đa 1.000.000 
đồng/văn bản hợp nhất;

b)V ăn bản có từ 20 nội dung sửa đổi, bổ sung trở lên: mức chi tối đa
1.500.000 đồng/văn bản hợp nhất.
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2. Mức chi soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo kiểm tra hợp nhất văn bản 
(nếu có).

a) Văn bản góp ý: mức chi tối đa 300.000 đồng/văn bản;

b) Báo cáo kiểm tra trước khi trình ký xác thực: mức chi tối đa 500.000 
đồng/báo cáo.

3. Chi để tổ chức các cuộc họp, hội thảo phục vụ trực tiếp cho các hoạt 
động họp nhất văn bản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4. Chi tập huấn bồi dưỡng kỹ năng họp nhất văn bản thực hiện theo 
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 kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

5. Các khoản chi khác (in ấn, sao chụp tài liệu và các khoản chi khác): 
Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu họp pháp.

Điều 6. Định mức phân bổ kinh phí cho công tác hợp nhất văn bản

1. Định mức phân bổ kinh phí chi công tác họp nhất văn bản để chi cho 
các nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này (không 
bao gồm chi tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hợp nhất tại khoản 4 Điều 5): Tối đa 
là 5.000.000 đồng/văn bản. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ mức chi tối đa 
và tính chất phức tạp của văn bản hợp nhất quyết định mức phân bổ cụ thể 
kinh phí cho từng văn bản.

2. Ngoài định mức phân bổ kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này, căn 
cứ vào khả năng ngân sách, thủ trưởng cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản 
chủ động bố trí một khoản kinh phí trong dự toán chi thường xuyên được giao 
để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình họp 
nhất văn bản.

Chương III
NỘI DUNG, MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ 

KINH PHÍ PHÁP ĐIỂN

Điều 7. Nội dung chi cho hoạt động pháp điển

1. Xây dựng cấu trúc chủ đề, đề mục của Bộ pháp điển; thực hiện pháp 
điển theo chủ đề (sắp xếp các đề mục theo cấu trúc chủ đề, thực hiện chỉ dẫn 
nội dung có liên quan theo cấu trúc của Bộ pháp điển).
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2. Thực hiện pháp điển theo đề mục theo quy định tại Điều 11, Điều 12, 
Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

3. Chi rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho các 
hoạt động pháp điển.

4. Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm phục vụ trực tiếp cho các hoạt động 
pháp điển (nếu có).

5. Góp ý, thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục; tổng hợp và tiếp 
thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định; kiểm tra kết quả pháp điển theo đề 
mục; báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, 
chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn được phát hiện trong quá trình 
pháp điển.

6. Chỉnh lý hoàn thiện báo cáo, thuyết minh, tờ trình và kết quả pháp 
điển theo đề mục.

7. Tổ chức thông qua chủ đề pháp điển, công bố kết quả pháp điển.

8. Thù lao cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về 
công tác pháp điển.

9. In ấn, sao chụp tài liệu và các chi phí cần thiết khác phục vụ trực tiếp 
các hoạt động pháp điển (nếu có).

10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
pháp điển.

11. Chi xây dựng phần mềm tin học thực hiện pháp điển, xây dựng trang 
thông tin điện tử pháp điển; cập nhật, duy trì Bộ pháp điển trên trang thông tin 
điện tử pháp điển.

12. Đối với việc cập nhật quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển: 
Thực hiện các nội dung chi từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này. Đối với việc 
cập nhập quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung vào Bộ pháp điển: Thực 
hiện các nội dung chi tại khoản 2, 4, 5, 9 Điều này.

Điều 8. Định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động pháp điển

1. Mức chi xây dựng cấu trúc chủ đề, đề mục:

a) Xây dựng cấu trúc chủ đề: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/chủ đề;

b) Xây dựng cấu trúc đề mục: mức chi tối đa 1.500.000 đồng/đề mục.

2. Chi để tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ trực 
tiếp cho các hoạt động pháp điển văn bản, tổ chức thông qua chủ đề pháp 
điển, công bố kết quả pháp điển thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch
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số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết 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.

3. Mức chi thực hiện pháp điển theo đề mục:

a) Đề mục có dưới 100 điều: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/đề mục;

b) Đề mục có từ 100 điều đến dưới 150 điều: mức chi tối đa 3.000.000 
đồng/đề mục;

c) Đề mục có từ 150 điều đến dưới 200 điều: mức chi tối đa 4.000.000 
đồng/đề mục;

d) Đề mục có từ trên 200 điều trở lên: mức chi tối đa 5.000.000 đồng/đề
mục;

4. Mức chi soạn thảo các loại báo cáo trong quá trình thực hiện pháp điển:

a) Báo cáo góp ý kết quả pháp điển theo đề mục: mức chi tối đa 500.000 
đồng/văn bản;

b) Báo cáo thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục: mức chi tối đa
1.000.000 đồng/báo cáo;

c) Báo cáo tổng họp và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định: mức 
chi tối đa 1.500.000 đồng/báo cáo;

d) Báo cáo kiểm tra két quả pháp điển theo đề mục: mức chi tối đa
1.000.000 đồng/báo cáo;

đ) Báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, 
chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn được phát hiện trong quá trình 
pháp điển: mức chi tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo.

5. Mức chi thực hiện pháp điển theo chủ đề (sắp xếp các đề mục theo 
cấu trúc chủ đề, thực hiện chỉ dẫn nội dung có liên quan theo cấu trúc của Bộ 
pháp điển): mức chi tối đa 2.000.000 đồng/chủ đề;

6. Mức chi chỉnh lý hoàn thiện các loại văn bản, tài liệu liên quan đến 
hoạt động pháp điển:

a) Báo cáo, thuyết minh, tờ trình kết quả pháp điển: mức chi tối đa
500.000 đồng/lần chỉnh lý;

b) Chỉnh lý kết quả pháp điển theo đề mục: mức chi tối đa 1.000.000 
đồng/lần chỉnh lý.

7. Chi thù lao cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về 
công tác pháp điển thực hiện theo mức chi lấy ý kiến chuyên gia quy định tại



khoản 9 Điều 4 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, sử dụng và quyết 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.

8. Chi rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật.

9. Chi lập hệ cơ sở dữ liệu, duy trì cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của 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.

10. Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp 
điển thực hiện theo 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 kinh phí từ ngân sách 
nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

11. Các khoản chi khác (in ấn, sao chụp tài liệu và các khoản chi khác): 
Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu họp pháp.

Điều 9. Định mức phân bổ kinh phí cho công tác pháp điển

1. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho hoạt động xây dựng Bộ pháp 
điển theo đề mục để chi thực hiện các nội dung chi, mức chi quy định tại Điều
7, Điều 8 Thông tư này (không bao gồm các nội dung chi tại khoản 10, khoản
11 Điều 7): Mức phân bổ kinh phí 15.000.000 đồng/đề mục; đối với các đề 
mục phức tạp, nhiều nội dung cập nhật 30.000.000 đồng/đề mục. Các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ căn cứ mức chi tối đa và tính chất phức tạp của đề mục quyết 
định mức phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đề mục.

2. Định mức phân bổ kinh phí trong việc cập nhật quy phạm pháp luật 
mới, quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung theo văn bản mới hoặc văn 
bản sửa đổi, bổ sung vào Bộ pháp điển và được thực hiện như sau:

a) Đối với cập nhật quy phạm pháp luật mới theo các văn bản mới thực 
hiện theo định mức phân bổ tại khoản 1 Điều này;

b) Đối với cập nhật quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung theo văn bản 
sửa đổi, bổ sung: Mức tối đa 5.000.000 đồng/đề mục.

3. Ngoài định mức phân bổ kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 
này, căn cứ vào khả năng ngân sách, thủ trưởng cơ quan thực hiện pháp điển
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chủ động bố trí một khoản kinh phí trong dự toán chi thường xuyên được 
giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình 
pháp điển.

Chươn g  IV
LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM  

CHO CÔNG TÁC HỢP NHẤT VĂN BẢN VÀ PHÁP ĐIỀN

Điều 10. Lập dự toán, quản [ý kinh phí bảo đảm cho công tác hợp 
nhất văn bản và pháp điển

1. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình; các nội dung chi và 
các định mức chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan lập dự toán chi tiết 
kinh phí bảo đảm cho công tác họp nhất văn bản và pháp điển, tổng hợp chung 
vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp trình 
Chính phủ để trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và hợp nhất văn bản được 
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

3. Kinh phí thực hiện công tác họp nhất văn bản và pháp điển năm 2014 
các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã 
được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

Điều 11. Sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hợp 
nhất văn bản và pháp điển

1. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất 
văn bản và pháp điển phải có đủ chứng từ họp pháp, họp lệ theo quy định Luật 
Ke toán, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển được 
chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của Mục lục ngân 
sách nhà nước.

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật dẫn 
chiếu tại Điều 5, Điều 8 Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các 
văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.
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3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng m ắc, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để nghiên cứu 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phù;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Website: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Lưu: BTC (VT, HCSN); BTP (VT, VĐCXDPL). (2006)

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ  T Ư  

PHÁPTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị M inhLê Thành Long


