
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
______  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

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

Căn cứ Nghị định số 25/2010/ND-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về 
chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Thông tư này quy định về việc xử lý tài chính áp dụng đối với các 
đối tượng quy định tại Điều 7 Nghị (.lịnh số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của 
Chính phủ chuyến đôi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Điều 2. Các đối tượng chuyển dối thành công ly trách n h i ệ m  hữu hạn một 
thành viên (gọi chung là công ty TNHH) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Điều 8 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ và được cơ 
quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều ỉ 1 Nghị định số 
25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ bao gồm:

- Công ty nhà nước độc lập;

- Công ty nhà nước là công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ 
trong tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế 
nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (gọi chung là công 
ty mẹ);

- Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhả nước, tập đoàn 
kinh tế nhà nước;

- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước, công ty mẹ 
của tập đoàn kinh tế nhà nước,  công ty mẹ của tồng công ty nhà nước;

- Công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường quốc doanh, lâm 
trường quốc doanh.



II. Q UY ĐỊNH V Ề VIỆC XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI 
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔ NG TY TNHH

Điều 3. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyên đôi thành công ty TNHH 
có trách nhiệm kiểm kê tài sán, các nguồn vốn vả quỹ hiện có, lập báo cáo tài 
chính (bao cáo tài chính hợp nhất đối vói còng ty mẹ) tại thời điềm 31/12/2009 
th e o  q u y  định tại tiết a điểm 1 công văn số 570/TTg-ĐMDN ngày 9/4/2010 của 
thủ tướng chính phủ  về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP) 

để  xây dựng đề án chuyể n đổi và ghi vào quyết định chuyến đỏi. Cụ thê:

1. K iểm  k ê ,  phân loại, xác định số lượng tải sàn hiện có tại doanh nghiệp 
bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sàn dài hạn, lài sản di thuê, cho thuê, mượn, nhận 
giữ hộ, nhận ký gửi. nhận góp vốn liên doanh, liên kết), dối chiếu với sô liệu ghi sô 
kế toán  để xác đ ịnh  số  thừ , thiếu, tài sản thuộc quyền quản lý, sứ dụng; tài sản 
không  thuộc quyền qu ản lý, sử dụng ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của 
những người có l iên quan và đề  xuất hướng xử lý đối với  lài sản thừa, thiếu; tài sản 
không thuộc quyền quán lý, sứ dụng. Đánh giá thực trạng và phân loại lài sản có 
nhu cầu sứ dụng,  lài sàn không có nhu câu sử dụng,  Lài san ứ dọng chò' thanh lý ílc 
kiên nghị biệ n pháp xử lý dôi với từng loại lài sản.

Kiểm kê và đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phả i trả, các nguồn 
vốn, quỹ, số dư các tài khoản ngân hàng, .. đánh giá, phân loại nợ theo quy định  
hiện hành:

a.  Đối với  nợ phải  thu:  Phải xác định rõ nợ sẽ thu hồi  được,  nợ khó đòi và nợ 
không cỏ khả năng tìm hồi. Trong dó, phân tích nguyên nhân, xác đị0nh trách nhiệm 
c ù a  c á  n h â n v à  t ậ p  t h ể  đ ố i  v ớ i  t ừ n g  k h o ả n  n ợ  k h ó  đ ò i, n ợ  k h ô n g  c ỏ  k h ả  n ă n g  t h u  

hỏi  v à  k iên  n g h ị  b iệ n p h á p  x ử  lý.

b. Đối với nợ phải trả : Phải lập danh sách chủ nợ và xác định lừng khoản nợ 
phải trả. Trong đó phân tích rõ các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ gốc, nợ lãi, 

n ợ  p h ả i  t r ả  k h ô n g  còn dối lượng trả, trách nhiệm của cá nhân và lập Lhể đoi với 
từng khoả n nợ quá hạn để kiến nghị giải pháp xử lý.

Điều 4. C ă n  c ứ  qua kiểm kê , phân loại tài sản, vỏn và sô liệu trong báo 
cáo lài chinh, công ly lập ph ương án xử lý những  van dề Lài chính (trong phương 
án chuyển đôi) đê báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phương án 
chuyển đổi (trong đó có phương án xử lý tài chính) được phê duyệt, công ty chủ 
động thực hiện việc xử lý những vấn đề về tài chính theo quy định dưới day, đồng 
thời lập lại báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2009 (sau khi đã xứ lý tài chính):

1. Đôi với tài sản:

T à i sản không có nhu cầu sử dụng, tài sản ứ đọng chờ thanh lý: Công ly 
dược nhượng bán, thanh lý theo quy định hiện hành đối với công ty nhà nước. 
Chênh lệch giữa sô tiên thu dược từ nhượng bán, thanh lý với giá trị còn lại của tài 
san vả chi phí thanh lý. nhượng bán được hạch toán vào thu nhập công ty.

b. Đôi với tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận góp vốn liên 
doanh, liên kế t: tùy theo nhu cầu mả công ty thống nhất  với ngư ời có tài sản cho
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thuê, cho mượn, gửi giữ hộ, ký gửi, góp vốn liên doanh, liên kết để tiếp tục kế thừa 
hoặc thanh lý các hợp đồng trước khi chuyến đồi.

c. Đối với tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi phục vụ lợi ích 
tập thê của cán bộ công nhân viên trong còng ty, công ty nhà nước được chuyển 
giao cho công ty TNHH quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong 
công ty. Trường hợp tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng phục 
vụ sản xuất kinh doanh, công ty TNHH tiếp tục quản lý, sử dụng, trích khấu hao để 
hoàn trả quỹ khen thưởng, phúc lợi.

d. Đất rừng và các tài sản trên đất rừng được chuyển giao nguyên trạng sang 
công ty TNHH theo giá trị trên sổ sách kế toán.

đ. Chênh lệch tài sản kiểm kê: Doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân 
thừa thiếu và xử lý như sau:

- Đối với tài sản dôi thừa nếu không xác định được nguyên nhân và chủ sở 
hữu: Doanh nghiệp hạch toán tăng vốn của chủ sở hữu (mã số 411 bảng cân đối kế 
toán quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) tương ứng với giá trị thực tế của tài sản dôi thừa.

- Đối với tài sản hao hụt, mất mát, tổn thất: Doanh nghiệp phải xác định rõ 
nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và yêu cầu đương sự bồi thường 
theo quy định của pháp luật. Khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản theo 
sổ kế toán với tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan, tổ chức bảo hiểm 
(nếu có) được bù đắp bàng quỹ dự phòng tài chính; nếu thiếu thì hạch toán vào chi 
phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với các khoản nợ phải thu, phải trả:

a. Đối với các khoản nợ phải thu: Công ty TNHH có trách nhiệm tiếp nhận 
các khoản nự phải thu của doanh nghiệp, thu hồi các khoản nợ đến hạn trước khi 
chuyển đổi, thực hiện quản lý nợ phải thu theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đối với khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi (bao gồm các khoản 
nợ đã quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 
phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp), công ty sử dụng khoản dự 
phòng nợ phải thu khó đòi và quỹ dự phòng tài chính để bù đắp sau khi trừ tiền bồi 
thường của cá nhân, tập thể có liên quan. Nếu các khoản dự phòng nợ phải thu khó 
đòi và quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần chênh lệch thiếu hạch toán 
vào chi phí quản lý của doanh nghiệp. Thủ tục và quy trình xử lý nợ phải thu 
không có khả năng thu hồi doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT- 
BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

b. Đối với các khoản nợ phải trả: Công ty TNHH có trách nhiệm kế thừa và 
thanh toán các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ theo cam kết, kể cả nợ thuế và các 
khoản nợ ngân sách, nợ cán bộ công nhân viên, thanh toán các khoản nợ đến hạn.
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Các khoản nợ phải trả nhưng không còn đối tượng trả thì công ty hạch toán 
tăng, vốn chủ sở hừu (mã sô 411 bảng cân đối kế toán quy định tại Quyết định số 
15 2006 QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng  tổn thất các khoản 
đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính, dự phòng 
trợ cấp mất việc làm, sau khi đã xử lý để bù đáp các khoản tốn thất tài sàn, nợ phải 
thu không thu hồi được  nếu vẫn còn số dư thì doanh nghiệp được chuyển số du 
sang cho công tv TNHH đế tiếp tục sử dụng.

4. Đối với trường hợp các doanh nghiệp chuyến đổi là đơn vị thành viên 
hạch toán phụ thuộc tống công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tê nhà 
nước, công ty mẹ của tồng công ty nhà nước, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng 
thâm quyền của đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp để xử lý những vân đê tôn tại tài 
chính chung cho cả côn« ty nhà nước khi chuyến đổi đơn vị thành viên hạch toán 
phụ thuộc.

Điều 5. Đối với các doanh nghiệp chuyển đổi đáp ứng đủ điều kiện quy định 
lại tiết a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 25/2010/N Đ -CP nhưng  không  còn vốn nhà 
nước  (âm vốn chủ sở hữu), doanh nghiệp chuyển đổi lập ph ư ơ n g  án trình cơ quan 
quyết định chuyển đồi quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP để báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; nếu doanh nghiệp không được bô sung vốn 
thì chuvển sane; thực hiện các hình thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy 
định tại Điều 80 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 6. Đối với doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá nhưng chưa triển khai 
thực hiện cổ phần hoá hoặc đang thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyên đổi doanh 
nghiệp thành công ty cồ phần nhưng đến ngày 1/7/2010 chưa có quyết định xác 
định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì khi chuyến đổi sang công ty 
TNHH khỏng phải lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại 
lao động, sử dụng đất theo quy định tại tiết d khoản 4 Diều 9 Nghị định số 
25/2010/NĐ-CP. 1

Điều 7. Thời điểm chính thức chuyển đổi của công ty nhà nước thành công 
ty TNHH là thời điểm công ty dược cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là
công ty TNHH.

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăne. ký 
kinh doanh là công ty TNHH. công ty phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm 
chính thức chuyển đổi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi cấp có thấm 
quyền phè duyệt, báo cáo tài chính nảy là cơ sở để bàn giao cho công ty TNHH. 
Báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi phải được kiểm toán theo 
q u y  đ ị n h  h i ệ n  h à n h .

2. Việc phân phối lợi nhuận tính đến thời điếm doanh nghiệp chính thức 
chuyên đồi thành công ty TNHH thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối 
lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP 
ngày 05/2/2009 của Chính phủ.

4



3. Thấm quyền phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính 
thức chuyển đổi:

a. Đại diện chủ sở hữu hoặc Thủ trưởng cơ quan được Thủ tướng Chính phủ 
ủy quyền phê duyệt đối với công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ 
của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước quy mô lớn, quan trọng do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập.

b. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đối với công ty nhà nước thuộc 
các Bộ, ngành Trung ương.

c. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 
các công tv nhà nước do ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định thành lập.

d. Người đứng đầu tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với các 
doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quản lý.

đ. Hội đồng quản trị hoặc Tống Giám đốc công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế 
nhà nước, Tổng công ty nhà nước (nếu Tập đoàn, Tổng công ty không có Hội đồng 
quản trị) đối với công ty thành viên hạch toán độc lập của tập đoàn kinh tế nhà 
nước, tồng công ty nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của tổng công 
ty nhà nước.

e. Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế 
nhà nước, công tv mẹ của Tồng công ty nhà nước (nếu công ty mẹ của Tập đoàn, 
Tồng công ty không có Hội đồng quản trị) đối với đơn vị thành viên hạch toán phụ 
thuộc công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tảng công ty nhà 
nước.

Điều 8. Xác định vốn điều lệ.

1. Vốn điều lệ của công ty TNHH được xác định theo quy định tại Điều 14 
Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Vốn chủ sở hữu thực có để xác định vốn điều ]ệ của công ty TNHH được 
xác định trên cơ sở báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2009 (sau khi xử lý tài 
chính) bàng mã số 410 bảng cân đối kế toán quy định tại Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngàv 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Đối với công ty TNHH được chuyển đổi từ đơn vị hạch toán phụ thuộc 
của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ 
của tông công ty nhà nước, vôn điêu lệ được xác định trong phương án chuyên đôi 
cân đảm bảo cho công ty hoạt độne, bình thường theo quy mô, công suât thiêt kê. 
Chủ sở hữu quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP cỏ trách 
nhiệm đầu tư đủ vốn cho doanh nghiệp theo phương án xác định vốn điều lệ trước 
thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành công ty TNHH.

3. Đối với các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn 
pháp định thì vốn điều lệ của công ty TNHH không được thấp hơn vốn pháp định.

Điều 9. Công ty nhà nước bàn giao cho cồng ty TNHH toàn bộ tài sản, vốn, 
quỹ, công nợ có đến thời điểm chuyển đổi và báo cáo tài chính đã được cơ quan có
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thâm quyền phê duvệt cùng các hồ sơ tài liệu liên quan. Việc giao, nhận từ công ty 
nhà nước sang công ty TNHH phải có biên bản ký kết giữa đại diện chủ sở hữu 
công ty nhà nước và chủ sở hữu công ty TNHH được quy định tại Điêu 3 Nghị 
định số 25 2010/NĐ-CP của Chính phủ làm căn cứ để quản lý. theo dõi, kiêm tra,
giám sát.

Những tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý được xác định trong 
phương án chuyển đổi, doanh nghiệp chưa xử lý xong được chuyền sang công ty
TNHH tiếp tục xử lý.

Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đoi đều phải được 
tính bằng giá trị.

Điều 10. Chi phí thực hiện chuyên đôi:

1 Chi phí thực hiện chuyển đổi là các khoản chi liên quan đến việc chuyển 
đồi công ty nhà nước thành công ty TNHH từ thời điểm công ty được quyết định 
chuyến đổi đến thời điềm bàn giao giữa công ty nhà nước và công ty TNHH. Chi 
phí thực hiện chuyển đối bao gồm:

- Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ trong nước về chuyển đổi công ty
TNHH;

- Chi phí kiểm kê, phân loại, xác định thực trạng tài sản, vốn, công n ợ . .

- ( hi phí lập phương án chuyển đổi, xây dựng Diều lệ tổ chức và hoạt động 
của cône ty TNHH;

( ác chi phí khác có liên quan đến chuyển đổi thành công ty TNHH.

2. Các  chi phí liên quan đến việc chuyền đôi công ty phải có chứng  từ hợp 
lý, hợp lệ theo quy đ ịnh của nhà nước do Tổng Giám đốc (Giám đôc) công ty 
chuyến đổi ký duyệt và chịu trách nhiệm. Chi phí thực hiện chuyến đổi được hạch 
loán 21 ảm vốn chủ sở hữu (mã số 411 bảng cân đối kế toán quy định tại Quyết dịnh 
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) của công ty 
TNHH. Mức chi cụ thể do đại diện chủ sở hữu công ty quyết định và chịu trách 
nhiệm theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với quy mô của công ty 
chuyển đôi. Đối với công ty chuyến đối có tổng giá trị tài sản dưới 50 tỷ đồng 
được chi tối đa không quá 50 triệu đồng; đối với công ty chuyển đổi có tông giá trị 
tài sản từ 50 tỷ đồne, đến 100 tỷ đồng được chi không quá 100 triệu đồng; đối với 
công t\ chuyển đổi có tổng giá trị tài sản trên 100 tỷ đồng được chi khôn£ quá 150 
triệu đồng.

Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp chuyển đối có quy mô lớn, phức tạp, chi 
phí cần thiết cho quá trình chuyển đổi vượt mức khống chế tối đa thì cơ quan quyết 
định chuyển đối chủ động xem xét. quyết định nhưng không quá 200 triệu đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thông tư nàv có hiệu lực thi hành kế từ ngày Nghị định số 
25/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư số 25/2007/TT-BTC
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ngàv 2/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty 
nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội đang hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện chuyển đổi sang công ty 
TNHH, việc xử lý về tài chính được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các Bộ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được vận dụng các quy định của Thông 
tư này để chuyển các đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc diện chuyển thành 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên sau khi được Thú tướne Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác, đề nghị các Bộ, ngành, các địa 
phương, các doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, 
hướng dẫn giải quyết  

Nơi nhận:
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- HĐND, U BND các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiềm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Tổng công ty nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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