
 PHỤ LỤC
/ C á c  v ă n  b ả n  quy phạm pháp luật làm căn cứ để xác định mức chỉ quản lý 

 nhà nước về công tác bồi thường
(  K è m  th e o  th ô n g  tư liên tịch số 71 /2012/TTLT-BTC-BTP ngày 9 tháng 5 năm 

2 0 1 2  của liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp)

STT  Nội dung chi Văn bản áp dụng

1

Chi xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT- 
BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của 
liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và 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 pháp luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật.

2

Chi phố biến, tuyên truyền văn 
bản quy phạm pháp luật về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thông tư liên tịch sô 73/2010/TTLT-BTC- 
BTP ngày 14/5/2010 của liên 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 
phổ biến giáo dục pháp luật.

3

Chi lấy ý kiến chuyên gia theo quy 
định tại khoản 3 Điều 10.

Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT- 
BTC-BTP ngày 17/8/2011 của liên tịch Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp quy định về lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm 
pháp luật.

4

Chi định giá tài sản, giám định 
thiệt hại về tài sản và giám định 
thiệt hại về sức khoẻ theo quy định 
tại khoản 4 Điều 10.

Chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ theo 
quy định của pháp luật đối với từng vụ 
việc.

5

Chi họp liên ngành theo quy định 
tại khoản 5 Điều 10.

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT- 
BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của 
liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và 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 pháp luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật.

6

Chi đi công tác theo quy định tại 
khoản 6 Điều 10.

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

1



! vị sự nghiệp công lập.

7

Chi tập huân, bôi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ giải quyết bồi thường và 
nghiệp vụ quản lý nhà nước về bồi 
thường quy định tại khoản 7 Điều 
10.

Thông tư sô 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.

8

Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tong 
kết phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về bồi thường quy định tại 
khoản 8 Điều 10.

Thông tư sô 97/2010TT-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.

9

Chi thực hiện các hoạt động điều 
tra, khảo sát, rà soát, thống kê tổng 
hợp số liệu.

Thông tư số 58/2011/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.

10

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ 
liệu về công tác bồi thường nhà 
nước theo quy định tại khoản 9 
Điều 10.

Thông tư sô 137/2007/TT-BTC ngày 
28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về mức chi tạo lập thông tin điện tử.
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