
B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 221/2010/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
giai đoạn 2010-2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình 

hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng đẫn 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;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng đối với nguồn kinh phí thực hiện Kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai 
đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể (dưói đây gọi tắt là thực 
hiện Kế hoạch) như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai 
đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành 
chính tổng thể (sau đây gọi tắt là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng).

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm: Công chức hành chính nhà nước từ 
trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; giảng 
viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ 
Chí Minh, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ, ngành trung 
ương; giảng viên các Trường chính trị địa phương và giảng viên kiêm chức hiện 
đang công tác tại các cơ quan hành chính đang làm việc trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương; 
giảng viên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước ở trung ương và địa 
phương.

(Dưới đây gọi chung là cán bộ, công chức và được viết tắt là CBCC)



3. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách 
trung ương bảo đảm từ nguồn vôn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á cua 
Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể, được giao dự toán về Bộ Nội 
vụ đẽ phân bổ cho Ban Quản lý Dự án ADB tổ chức thực hiện.

4. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng 
đè thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC; để triển khai các hoạt động chung thuộc 
Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị chuyên môn của Bộ Nộ ì vụ.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chỉ các hoạt động chung thực hiện Kế hoạch:

a) Chi rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dươngc
CBCC

b) Chí điều tra khảo sát, đánh giá tổng thể về công tác đào tạo, bồi dường 
CBCC nhằm thực hiện Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 201 1
2020 .

c) Chi biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dường 
CBCC. sổ tay kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và quản ỉ ý dự an. 
sỏ tay sư dụng phương pháp giảng dạy tích cực.

d ) Chi thông tin, tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình.

đ) Chi tố chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo, bồi dường 
CBCC.

e) Chi thuê chuyên gia tư vấn trong quá trình thực hiện Ke hoạch; chi thuẻ 
kiêm toán để thực hiện kiểm toán hồ sơ chứng từ chi tiêu.

g) Chi phụ cấp quản lý Dự án.

h) Chi tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài vê 
công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

i) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp thực hiện Kế hoạch.

2. Chi biên soạn đổi mói chương trình, giáo trình giảng dạy theo 
phương pháp đào tạo tích cực.

3. Chi tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng ờ trong nước:
a) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng 

chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi biên soạn giáo án bài
giảng.

b) Chi tài liệu học tập cho học viên.

c ) Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lẻ; 
nghi tết nguyên đán), trong đó Ban Quản lý Dự án ADB không tố chức dào lạo.
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bồi dưỡng trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ tết nguyên đán đổi với những lớp có 
thời gian ngắn dưới 1 tháng để tránh lãng phí do phải chi trả tiền đi, về trong dịp 
nghỉ lễ, nghỉ tết nguyên đán; chi phụ cấp lưu trú; chi thanh toán tiền thuê chỗ 
nghỉ cho CBCC trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo (trong 
trường hợp cơ sở đào tạo và đom vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được 
chỗ nghỉ).

d) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc.

đ) Chi tổ chức lớp học:

- Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có);

- Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, 
bê giảng;

- Chi nước uống phục vụ lớp học; đối với các lớp học có chuyên gia nước 
ngoài giảng dạy được chi giải khát giũa gìờ (cà phê, trà, hoa quả, bánh ngọt...);

- Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm);

- Chi in và cấp chứng chỉ;

- Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường 
hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo; chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý 
lớp (nếu có);

- Chi tố chức các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả, chất lượng 
đào tạo, bôi dưỡng ngay sau khi kêt thúc khoá học;

- Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn 
phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe...).

e) Chi dịch thuật.

3.2. Chỉ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

a) Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong
nước.

b) Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào 
tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài.

c) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu.

d) Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài.

đ) Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng 
chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

e) Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay; chi mua bảo hiểm.

g) Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).
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4. Chi nâng cấp đổi mới trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng
CBCC

Điều 3. Mức chi

ỉ . Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo; chỉ công tác phí trong nước:

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 tồ chức các 
cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2' Chi rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi 
dưỡng CBCC;

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính quy định về quan lý 
vả sư chum kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chi điều tra khảo sát, đánh giá tổng thể về công tác đào tạo, bồi 
đưõng C.BCC nhằm thực hiện Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai 
đoạn 201 1-2020:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15 
thang 10 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phỉ thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nha 
nước.

4. Chi biên soạn đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 
(bao gồm cả các loại sổ tay hướng dẫn):

Cán cứ quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 cua 
Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên 
soạn chương trinh, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, 
Cao đăng, Trung cấp chuyên nghiệp, Ban quản lý Dự án ADB báo cáo Bộ Nội 
vụ phê duyệt mức chi cho phù hợp với từng tài liệu giảng dạy.

5. Chi thuê chuyên gia tư vấn trong quá trình thực hiện Kế hoạch:

Căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và khả năng kinh 
phí, Ban quản lý Dự án ADB quyết định việc thuê chuyên gia tư vấn, trong dớ 
cần tập trung áp dụng hình thức thuê Hợp đồng giao khoán công việc, sản phâm 
trọn gỏi theo quy định của Luật Đấu thầu; trong trường hợp làm việc theo thời 
gian. chi phí trả cho chuyên gia thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 
2! 9 2009/YT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định 
mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát 
triẻn chính thức (ODA).

6. Chi thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch:

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. 
Nhừnụ nội đung này phải được Bộ Nội vụ phê duyệt dự toán trước khi thực 
hiện.
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7. Chi phụ cấp quản lý Dự án:

Căn cứ mức chi phụ cấp quản lý dự án ODA quy định tại Thông tư sô 
219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 nêu ừên của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quyết 
định mức chi phụ cấp quản lý Dự án cho các cán bộ, công chức, viên chức được 
điều động sang làm việc chuyên trách hoặc phân công làm việc kiêm nhiệm tại 
Ban Quản lý Dự án ADB thuộc Bộ Nội vụ bảo đảm không vượt quá mức trần tối 
đa đã quy định,

8. Chi tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài về 
công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

Thục hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư 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 nuác bảo đảm kinh phí.

9. Chi dịch thuật:
Thực hiện theo mức chi dịch thuật được quy định trong 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 quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC 
ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính.

10. Chỉ khen thưởng cho học viên đạt loại giỗi, loại xuất sắc:
Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số luợng học viên đạt loại giỏi, 

loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho 
học viên xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên.

11. Chi nâng cấp đổi mới trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng 
CBCC:

- Căn cứ Kế hoạch và dự toán đuợc cấp có thẩm quyền giao; căn cứ tiêu 
chuân vê thiêt kê, bô trí trang thiêt bị đôi với phòng học áp dụng theo phương 
pháp giảng dạy hiện đại, Ban Quản lý Dự án ADB đê xuât kê hoạch mua săm 
chi tiết nhằm nâng cấp các trang thiết bị giảng dạy cho một số cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng theo phương pháp ạiảng dạy công nghệ mới, gửi Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ 
phê duyệt kế hoạch mua sắm chi tiết sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản 
của Bộ Tài chính.

- Việc mua sắm thực hiện theo quy định hiện hành về thủ tục chứng từ 
mua sãm tài sản; trường hợp phải đấu thầu thì thực hiện theo quy định của Luật 
đấu thầu và văn bản quy định về công tác đấu thầu mua sảm tài sản và phải được 
Bộ Nội vụ phê duyệt trong phạm vi dự toán kế hoạch mua sắm nâng cấp các 
trang thiết bị được giao.

- Sau khỉ hoàn tất việc mua sắm trang thiết bị Ban Quản lý Dự án ADB 
làm thủ tục bàn giao việc quản lý, sử dụng cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm ban hành quy chế để quản lý, sử dụng trang 
thiêt bị đúng mục đích, có hiệu quả. Sau khi kêt thúc Kê hoạch Ban Quản lý Dự 
án ADB kiểm kê, đánh giá tài sản, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định
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ban giao tài sản cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật 
vè quan lý tài sản Nhà nước.

12. Chỉ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

Ap dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chinh 
vê mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ử num.: 
nụoài.

13. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở trong nước:

Các nội dung chi quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 2 được áp dụng theo 
các định mức chi tiêu quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngay 
21 /9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản ỉý và sử dụng kinh phí từ ngân sách 
nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 
Thông tư này quy định bổ sung một số khoản chi đặc thù như sau:

- Đối với các khoản chi phí cho học viên: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi 
học tập. tiền phụ cấp lưu trú và thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày 
đi tập trung học tại cơ sở đào tạo, căn cứ địa điểm tổ chức lớp học, căn cứ nguồn 
kinh phí thực hiện Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án ADB quyết định mức chi 
nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngay 
06/7 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 
cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đông 
thơi Ban Quản lý Dự án ADB có trách nhiệm thông báo trong giấy triệu tập học 
cho cơ quan cử cán bộ đi học biết các khoản đã được chi hỗ trợ từ nguồn kinh 
phi này đẻ tránh chi trùng lắp.

Chi thù lao trợ giảng: Được tính bằng 50% mức chỉ thù lao giảng viên,
chính.

Điều 4. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí

Công tác lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phi thực hiện 
theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn 
và quv định tại Thông tư này.

1. Lập dự toán:

Hàng năm, theo quy định về xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước, cán 
CƯ nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện từng năm, Ban Quản lý Dự án ADB xây đựng 
dự toán ngân sách thực hiện Kế hoạch gửi Bộ Nội vụ đê tong hợp chung trong 
dụ ĩoán ngân sách của Bộ Nội vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tu 
tôrm hợp trình Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

2. Phân bổ dự toán:
Sau khi đự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ phân bô dự toan 

thực hiện Kế hoạch cho Ban Quản lý Dự án ADB gửi Bộ Tài chính thẩm định 
theo quy định hiện hành.
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3. Chấp hành dự toán và kiểm soát chi:

a) Ban Quản lý Dự án ADB thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước 
để triển thực hiện Ke hoạch.

b) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi việc thực hiện Ke 
hoạch theo quy định hiện hành như đối với các khoản kinh phí thuộc ngân sách 
Nhà nước.

c) Kinh phí thực hiện Kế hoạch cuối năm chưa sử dụng hết được phép 
chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo các mục tiêu, nội dung Kế 
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thanh quyết toán kinh phí:

Việc quyết toán kinh phí thực hiện Ke hoạch theo quy định hiện hành của 
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra để phù 
hợp với đặc thù riêng trong việc triển khai thực hiện Ke hoạch, Thông tư này 
quy định bổ sung một số điểm nhu sau:

a) v ề  hồ sơ thanh, quyết toán đối với các họp đồng do Ban Quản lý Dự án 
ADB ký thuê các cơ quan, đơn vị bên ngoài thực hiện:

Ban Quản lý Dự án ADB có trách nhiệm nghiệm thu khối lượng công 
việc hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán theo điều khoản họp đồng. Hồ sơ gồm có:

- Quyết định phân bổ dự toán của Bộ Nội vụ cho Ban Quản lý Dự án
ADB;

- Quyết định phê duyệt mức chi, dự toán đối một số nội dung chi theo quy 
định tại Thông tư;

- Hợp đồng ký kết giữa các bên (kèm theo phụ lục dự toán kinh phí), 
trường hợp phải đẩu thầu thì còn có các quyết định phê duyệt đấu thầu;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành đạt yêu 
cầu; thanh lý hợp đồng (kèm theo bảng kê các chứng từ đã chi của cơ quan, đơn 
vị tổ chức thực hiện). Ban Quản lý Dự án ADB chịu trách nhiệm kiểm tra, xét 
duyệt chứng từ chi của các cơ quan, đơn vị đảm bảo việc chi tiêu đúng nội dung, 
định mức chi, đúng đối tượng quy định tại Thông tư này làm căn cứ thanh lý 
hợp đồng. Cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính hợp pháp của chứng từ thanh toán; đồng thời lưu trữ chứng từ kế toán tại 
đơn vị kế toán của mình.

Căn cứ dự toán được giao Ban Quản lý Dự án ADB rút dự toán tại Kho 
bạc Nhà nước đế thanh toán cho các cơ quan, đơn vị theo hợp đồng.

b) Ban Quản lý Dự án ADB thuê kiểm toán để thực hiện kiểm toán hồ sơ 
chứng từ chỉ tiêu theo các hợp đồng được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và chi 
tiêu do Ban Quản lý Dự án ADB thực hiện, làm cơ sở cho việc lập báo cáo quyết 
toán sử dụng kinh phí hàng năm, gửi Bộ Nội vụ dể tổng hợp chung trong báo
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cáo quyết toán ngân sách của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy 
định hiện hành.

5. Chế độ kiểm tra, báo cáo:

a) Định kỳ 6 tháng, hàng năm Ban Quản lý Dự án ADB có trách nhiệm 
đánh giá, sơ kết triển khai thực hiện Kế hoạch và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra điểm việc triển khai thực hiện 
kế hoạch để đánh giá rút kinh nghiệm, nhằm bảo đảm việc thực hiện Ke hoạch 
đúng mục tiêu, yêu cầu.

b) Năm 2013 Ban Quản lý Dự án ADB tồ chức tổng kết, đánh giá toàn bộ 
quá trình thực hiện Kế hoạch, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 2 nãm 2011, 
thay thế Thông tư số 31/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trinh vốn vay của Ngân 
hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.

2. Đối với các chế độ, định mức chi thực hiện theo các vãn bản quy định 
hiện hành thì khi Nhà nước ban hành các chế độ, định mức chi mới thay thế thi 
mức chi cho việc thực hiện Kế hoạch này được chuyển đổi tương ứng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Bộ Nội 
vụ, Ban Quản lý Dự án ADB kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu 
sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phù; các Phó TTCP;
- Ban Bí thư;
- Văn phòng Quốc hộỉ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;

Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
* Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Ban Quản ]ý Dự án ADB-BỘ Nội vụ;
* Các đơn vi thuộc Bộ;
* Lưu: VT, Vụ HCSN.

K I . BỘ TRƯỞNG     THỨ TRƯỞNG
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