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

động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ 
phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn , sửa đổi giấy phép của tổ chức 

con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010;

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

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

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;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/ 8/2008 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 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 
Liên tịch Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phỉ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp , gia hạn, sửa đổi 
giấy  phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chỉ phỉ giải quyết nuôi con nuôi 
nước ngoài.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng đẫn việc lập dự toán, quản lý, sử đụng và quyết 
toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ 
nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đối giấy phép 
của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

2. Các cơ quan được cấp kinh phí bảo đảm hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ đặc thù trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo Thông tư này gôm:

a) Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp;



b) Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở 
Tư pháp tỉnh);

c) ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân
cấp xã);

d) Cơ quan đại diện Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện);

đ) Các cơ quan, đơn vị được cấp có thầm quyền giao nhiệm vụ liên quan 
đến việc nuôi con nuôi theo quỹ đinh tại Điều 49 Nghị định sổ 19/2011/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP).

Điều 2. Nguồn kỉnh phí từ thu lệ phí, thu từ chi phí giải quyết nuôi 
con nuôi nước ngoài được để lại

Lệ phí, chi phí được để lại theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Nuôi con nuôi được phân chìa cho các cơ quan, đơn vị thực hiện 
đe chi cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nuôi con nuôi, cụ thể:

1. Số thu được từ lệ phí cấp, gia hạn, sửa đồi giấy phép của tổ chức con 
nuôi nước ngoài theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP: Cục Con nuôi Bộ Tư pháp được để lại sử dụng.

2. Số thu được từ chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo quy 
định tại'Điều 47 và Điều 49 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

a) Cục Con nuôi Bộ Tư pháp: Được để lại sử dụng 5% số thu chi phí giải 
quyết nuôi con nuôi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 
Điều 49 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP;

b) Sở Tư pháp: Được để lại sử dụng 10% số thu chi phí giải quyết nuôi 
con nuôi nước ngoài, trong đó: 5% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước 
ngoài để xác minh nguồn gốc trẻ em được cho làm con nuôi, 5% số thu chi phí 
giải quyết con nuôi nước ngoài để hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi;

c) Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được để 
lại 85% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để nâng cao chất 
lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương, trong đó:

70% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để nuôi dường, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em và cải thiện các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ nhu cầu, lợi ích của trẻ em;

15% số thu chi phỉ giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để bổ sung quỹ 
lương và nâng cao năng lực cho nhân viên cơ sở nuôi dưỡng.



3. Số thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 40 và Điều 
44 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP:

a) Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước: Uỷ ban nhân dân cấp 
xã được để lại sử dụng;

b) Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện: Cơ quan đại 
diện được để lại sử dụng;

c) Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài: Cục con nuôi Bộ Tư 
pháp được để lại sử dụng 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chuyển 
cho Sở Tư pháp 50% lệ phí đãng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

4. Việc sử dụng kinh phí từ lệ phí, chi phí được để lại của các cơ quan, 
đơn vị thực hiện theo nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4 
Thông tư Liên tịch này.

Điều 3. Nội dung chi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, 
chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài  được để lại để chỉ hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Nội dung chi từ nguồn thu lệ phí, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước 
ngoài để lại cho đơn vị thu lệ phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 
hành về phí và lệ phí và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Nội dung chí từ nguồn thu lệ phí đãng ký nuôi con nuôi được để lại sử 
dụng theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu lệ phí, bao 
gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định 
được tính trên tiền lương, trừ chi phí trả lương cho cán bộ công chức được 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định;

b) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết việc nuôi con nuôi như: 
Chi thông tin liên lạc, gửi tài liệu, trao đổi thư tín; Chi in ấn, phát hành 'biểu 
mẫu, giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi; chi mua vãn phòng phẩm, dịch vụ công 
cộng, điện‘nước, công tác phí, và các khoản chi phí cần thiết liên quan trực tiếp 
đến việc giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi;

c) Chi mua sắm và sửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu 
lệ phí đăng ký nuôi con nuôi;

d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn, 
chỉ đạo nghiệp vụ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu ỉệ phí 
đăng ký nuôi con nuôi.

2. Nội dung chi từ nguồn thu lệ phí cấp, gia hạn, sửa đoi giấy phép của tổ 
chức con nuôi nước ngoài được để lại sử đụng:



Lệ phí cấp, gia hạn, sứa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài 
được để lại sử dụng cho các nội dung quy định tại điều 46 Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:. .

a) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu lệ phí, bao 
gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định 
được tính trên tiền lương, trừ chi phí trả lương cho cán bộ công chức được 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định;

b) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, sửa 
đối giấy phép của tổ chức cọn nuôi nước ngoài: Chi thông tin liên lạc, gửi tài 
liệu, trao đổi thư tín; Chi in ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về nuôi con 
nuôi; chi mua vãn phòng phẩm, dịch vụ công cộng, điện nước, công tác phí 
trong nước và nước ngoài và các khoản chi phí cần thiết liên quan trực tiếp đến 
việc cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài;

c) Chi tập huấn nghiệp vụ cho văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt
Nam. ■'

3. Nội dung chi từ nguồn thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài 
được để lại sử dụng theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP cụ 
thể như sau:

a) Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được sử 
dụng 85% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để nâng cao chất 
lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương, cụ thể như sau:

70% số thu chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định 
19/2011/NĐ-CP: Chi sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm vật tư, trang 
thiết bị, chi tiền ăn cho trẻ em, chi mua sắm sách vở, dụng cụ học tập và một số 
khoản chi khác phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

15% số thu chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định 
19/2011/NĐ-CP: Chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên của cơ sở nuôi 
dưỡng và chi đào tạo, bôi dưỡng đê nâng cao năng lực cho nhân viên của cơ sở 
nuôi dưỡng.

b) Sở Tư pháp được sử dụng 10% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi 
nước ngoài để chi cho các nội dung sau:

5% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để chi cho công 
tác xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi: chi công tác phí, 
thuê phương tiện, xăng xe và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc 
xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi.

5% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để chi cho việc 
hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi: chi công tác phí, vãn phòng phẩm, thông 
tin liên lạc, cước phí bưu chính và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho 
việc hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi.
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c) Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp được để lại sử dụng 5% số thu chi phí giải 
quyết nuôi con nuôi nước ngoải để chi cho các công việc phục vụ trực tiếp cho 
công tác thu như:

Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu và chuyển 
chi phí, bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo 
quy định được tính trên tiền lương, trừ chi phí trả lương cho cán bộ công chức 
được hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu và chuyển chi phí như: Chi thông 
tin liên lạc, gửi tài liệu, trao đổi thư tín; Chi in ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, 
sổ sách về nuôi con nuôi; chi mua văn phòng phẩm, dịch vụ công cộng, điện 
nước, công tác phí, và các khoản chi phí cân thiết liên quan trực tiếp đến việc 
giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi.

Chi mua sắm và sửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu 
chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

Chi mua sắm vật tư, nguyện liệu, hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn, chỉ 
đạo nghiệp vụ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu chi phí giải 
quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

Điều 4. Mức chi cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh  
vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, 
gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi 
phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được để lại

1. Các nội dung chi hỗ trợ công tác nuôi con nuôi thực hiện theo đúng chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Một số mức chi chưa có quy định nhưng cần thiết để phục vụ công việc 
thi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được vận dụng các mức chi tương ứng vơi các 
công việc tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành và quy định trong Quy ché chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kình phí

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi được thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn i:hi 
hành Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán. Thông tư này hướng dẫn thêm 
một số điểm trong công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán thu, chi từ 
nguồn lệ phí, chi phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi cụ the như sau:

1. Lập dự toán:

Căn cứ mức thu, thẩm quyền thu, chế độ sử dụng lệ phí nuôi con nuôi 
quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 2 ỉ /3/20 ỉ ỉ của Chính phủ; hàng



năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách, các ca quan, đơn vị lập dự toán thu, 
chi theo quy định, cụ thể:

a) Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp): Lập dự toán thu từ nguồn lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ 
phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và lập dự toán chi 
từ các khoản lệ phỉ, chi phí được để lại Cục chi tiêu theo quy định.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã lập dự toán thu, chi từ nguồn lệ phí đăng ký 
nuôi con nuôi trong nước;

c) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lập dự toán thu, chi từ nguồn 
lệ phí đãng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

2. Phương thức thu nộp và điều chuyển số thu cho các cơ quan có liên
quan:

a) Đối với lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi 
nước ngoài: Cục Con nuôi thu và được để lại toàn bộ số thu lệ phí.

b) Đổi với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước: số thu phát sinh hạch 
toán thu nộp vào tài khoản thu của ngân sách cấp xã và phân cấp 100% nguồn 
thu cho ngân sách cấp xã để chi cho các nội dung có liên quan theo quy định tại 
Nghị định 19/2011/NĐ-CP.

c) Đối với lệ phí đãng ký nuôi con nuôi nước ngoài do Cục con nuôi Bộ 
Tư pháp thu:

Cục Con nuôi định kỳ hàng tuần nộp toàn bộ (100%) số thu lệ phí đăng 
ký nuôi con nuôi nước ngoài thu được vào tài khoản tạm thu của Cục Con nuôi 
mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Định kỳ cuối tháng, Cục Con nuôi lập 
danh sách đôi tượng thuộc diện con nuôi nước ngoài, phân chia theo địa bàn 
từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính 
và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (có phát 
sinh thu trong tháng). Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phân chia 50% sô thu 
này chi tiết theo địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc' Trung ương và thực 
hiện hạch toán vào tài khoản thu của ngân sách địa phương.

Cục Con nuôi thực hiện rút dự toán để chi tiêu trong phạm vi 50% số thu 
lệ phí phát sinh.

Căn cứ số kinh phí được phân chia (50% số thu), Sở Tài chính có trách 
nhiệm thông báo số kinh phí được bổ sung cho Sở Tư pháp. Sở Tư pháp thực 
hiện rút dự toán đê chi tiêu trong phạm vi số kinh phí đà được thông báo.

d) Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi do cơ quan đại diện Việt Nam ơ 
nước ngoài thu: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu và được để lại sử 
dụng cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp phục vụ công tác thu
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lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại khoản 1 Điêu 44 N ghị định số  
19/2011/NĐ-CP.

đ) Đôi với chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài:

Cục Con nuôi định kỳ hàng tuần nộp toàn bộ (100% ) số thu từ chí phí 
giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài thu được vào tài khoản tạm thu của Cục 
Con nuôi mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Định kỳ cuối tháng, Cục Con 
nuôi lập danh sách đối tượng thuộc diện con nuôi nước ngoài, phân chia theo 
địa bàn tòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Kho bạc nhà nước, Sở 
Tài chính và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên 
quan (có phát sinh thu trong tháng). Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phân chia 
95% sô thu này chi tiết theo địa bàn từng tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
và thực hiện hạch toán vào tài khoản thu của ngân sách địa phương.

Cục Con nuôi thực hiện rút dự toán để chi tiêu trong phạm vi 5% số thu 
phát sinh.

Căn cứ số kinh phí được phân chia (95% số thu), Sở Tài chính có trách 
nhiệm thông báo số kinh phí được bổ sung cho Sỏ- Tư pháp và cơ sở nuôi dưỡng 
trẻ em. Các đơn vị thực hiện rút dự toán đe chi tiêu trong phạm  vi số kinh phí đã 
được thông báo.

3. Phân bổ dự toán;

Trên cơ sở dự toán thu, chỉ lệ phí, chi phí nuôi con nuôi được giao hoặc 
được điều chuyển, các cơ quan, đơn vị phân bổ dự toán để thực hiện các nội 
dung chi theo quy định tại Điều 3 Thông tư nảy.

4. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 
trong lĩnh vực con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, 
e,ia hạn, sửa đối giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết 
con nuôi nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, 
Luật Ke toán, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Kiểm tra, báo cáo công khai việc sử đụng chi phí giải quyết 
nuôi con nuôi nước ngoài

1. Cơ quan sử dụng chí phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài quy định 
tại điểm c, khoản 2, Điều 2 của Thông tư này có trách nhiệm định kỳ hàng năm 
báo cáo Uy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Sở' Tư pháp tổng hợp đẻ báo 
cáo Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp tình binh sử dụng chi phí g iải quyết nuôi con 
nuôi nước ngoài.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tống hợp và định kỳ hàng năm báo cáo Cục 
Con nuôi - Bộ Tư pháp tinh hình sử dụng chi phí giải q uyết nuôi con nuôi nước 
ngoài tại địa phương.



3.Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo 
cáo công khai thu, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài trên phạm vi 
toàn quốc theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 .

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị kịp thòi phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để kịp thời sửa
đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
THỨ TRƯỞNG

   

KT. B ộ TRƯỞNG B ộ TÀI CHÍNH 
T H Ứ  T R Ư Ở N G

Đinh Trọng Tụng

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- TTgCP, các Phó TTg (để b/c);
- Văn phòng Trưng Ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán NN, VP Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao;
- Toà án nhân dân tôi cao;
- UBND các tinh, thành phổ trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Bộ Tư pháp;
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Lưu; BTC (VT, Vụ HCSN), BTP (VT, Cục CN),

Nguyễn Thị Minh
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