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

SỐ: 0 8  /2011/TT-BTC
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 
về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời  trong điều kiện áp suất 

thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 
29/4/2004 của ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

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

Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định 86/2008/QĐ-BTC về 
việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do 
Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 
20/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong 
điều kiện áp suất thấp, như sau:

“Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế 
hoạch bảo quản thóc đồ rời trong điều kiện áp suất thấp năm 2011”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.



Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng 
Bộ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện(

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp;

-  Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;

- Website Chính phù;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.

Noi nhận:

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chì đạo TW về phòng chống tham nhũng;
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