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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ỉiĩ /2013/TT-BTC " ~ 

Hà Nội, ngày dĩ tháng ổ năm 2013 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối vói 

nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dụng 
tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội 

(tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Quản ỉỷ nợ công sổ 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ 
về cho vay lại nguồn von vay nước ngoài của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ 
vê nghiệp vụ quản lý nợ công; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Tài 
chỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 hướiig dẫn cơ 
chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hô trợ phát trỉên chính 
thức (ODA); Thông tư sổ 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 và Thông tư sổ 
107/2011/TT-BTC ngày 20/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông 
tư sổ 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007. 

Căn cứ Hiệp định vay sổ FI N° 25.946 ký ngày 06/12/2010 giữa Bộ Tài 
chính thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân 
hàng đầu tư Châu Ảu (EIB) tài trợ dự án "Xây dựng tuyên tàu điện ngâm sô 2 
thành phố Hồ Chí Minh" trị giá 150 triệu EUR và Hiệp định vay số FI N° 
25.758 ký ngày 04/10 2010 giữa Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB) tài trợ dự 
án "Xây dựng tựyến đường sắt đô thị thỉ điếm thành phô Hà Nội, đoạn Nhôn-Ga 
Hà Nội" trị giá 73 triệu EUR (sau đây gọi là Hiệp định); 

Căn cứ văn bản sổ 2211/TTg-QHQT ngày 03/12/2010 của Thủ tướng• 
Chính phủ phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến tàu điện ngâm sô 2 thành phô 
Hồ Chỉ Minh" và văn bản số 1772/TTg-QHQT ngày 30/09/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến đường săt đỏ thị thí 
điếm thành phổ Hà Nội, đoạn Nhon-Ga Hà Nội" vói Ngân hàng đâu tư Châu Au 
(EIB); 

Căn cứ văn bản số 2152/VPCP-KTTH ngày 03/04/2012 và số 
908/VPCP-KTTH ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài 
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chính và tô chức thực hiện các Hiệp định tài trợ các dự án xây dựng tàu điện 
ngâm ở Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đỗi ngoại; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân cơ chế tài chính 

và giải ngân đổi với nguồn vốn tín dụng của Ngăn hàng Đầu tư Châu Âu cho 
Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn -
Ga Hà Nội (tuyên sô 3) và Dự án Xây dụng tuyến tàu điện ngầm so 2 TP. Ho 
Chí Minh 

Mục I 
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định cơ chế tài chính và thủ tục giải ngân áp dụng 
đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (sau đây gọi tắt là 
"EIB") cho Dự án Xây dựng tuỵến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, 
đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm 
số 2 TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Dự án"). 

Điều 2ề Đối tượng áp dụng 

Thông tư này được áp dụng đối với các chủ Dự án, các Cơ quan chủ 
quản dự án và các cơ quan, tố chức, đon vị liên quan đến việc sử dụng nguồn 
vốn tín dụng của EIB để thực hiện Dự án. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ quan chủ quản dự án: là UBND thành phố Hà Nội (đối với Dự án 
Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà 
Nội (tuyến số 3) và UBND thành phố Hồ Chí Minh (đối với Dự án Xây dựng 
tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là "UBND thành 
phố"). 

2. Chủ dự án: là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (theo Quyết định 
số 1970/QĐ-UBND ngày 27/04/2009 về việc phê duyệt BCNCKT dự án đầu 
tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điếm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhốn -
Ga Hà Nội và Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND 
thành phổ Hà Nội) và Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh 
(theo Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 về việc phê duyệt dự 
án đâu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm sổ 2 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Ben 
Thành — Tham Lương). 

Ngoài chức năng nhiệm vụ nêu tại hai Quyết định trên, Chủ dự án là 
Cơ quan lập kế hoạch rút vốn hàng năm cho Dự án, ký hồ sơ đề nghị rút vốn 
gửi Bộ Tài chính và là chủ tài khoản tiếp nhận nguồn vốn tín dụng của EIB do 
Bộ Tài chính chuyến từ Tài khoản đặc biệt về Tài khoản dự án để thanh toán 
cho nhà thầu. 
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3. Cơ quan nhận vốn: UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố 
Hồ Chí Minh là cơ quan nhận vốn (đối với phần vốn cấp phát), ký họp đồng 
vay lại, nhận nợ vay và trả nợ vay khi đến hạn với Bộ Tài chính (đối với phần 
vốn vay lại). 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý 

1. Khoản tín dụng theo Hiệp định là khoản vay nước ngoài của Chính 
phủ Việt Nam. Toàn bộ tiền vay, trả nợ được hạch toán vào Ngân sách Nhà 
nước. 

2. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với Dự án là cơ chế đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2152/VPCP-KTTH ngày 
03/04/2012 và số 908/VPCP-KTTH ngày 17/02/2012. 

3. Bộ Tài chính thực hiện cho vay lại và ký Họp đồng cho vay lại với 
UBND thành phố đối với các nội dung đầu tư thuộc đối tượng vay lại. ƯBND 
thành phố có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả nợ trong dự toán NSĐP hàng 
năm và thực hiện việc hoàn trả NSTW đúng hạn và đầy đủ. 

4. UBND thành phố và Chủ dự án có trách nhiệm sử dụng vốn vay EIB 
đúng mục đích và hiệu quả, phù họp với các điều kiện qui định trong Hiệp 
định vay vốn đã ký với EIB và các quy định hiện hành có liên quan của pháp 
luật Việt Nam. 

Mục II 
CÁC QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 5. Cơ chế tài chính áp dụng đối với Dự án 

1. Đối với phần vốn vay EIB: Ngân sách Trung ương chuyển vốn cho 
Chủ dự án đế Chủ dự án thực hiện Dự án theo cơ chế như sau: 

a) Cấp phát phần vốn thanh toán các hạng mục xây dựng kết cấu hạ 
tầng đường sắt được quy định theo Luật Đường sắt Việt Nam năm 2005 và 
chi khác theo quy định hiện hành. 

b) Cho vay lại phần vốn thanh toán các hạng mục mua sắm thiết bị, bao 
gồm thiết bị, phương tiện vận tải, khai thác nhà ga, depot; 

c) Chi phí dự phòng: cơ chế tài chính (cấp phát hoặc cho vay lại) sẽ xác 
định trên cơ sở nội dung sử dụng vốn như quy định tại điếm a, b khoản 1 Điều 
này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Chủ dự án căn cứ vào văn bản số 3155/BGTVT-KHĐT ngày 
24/4/2012 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về các hạng mục liên quan 
đến khai thác, vận hành kinh doanh vận tải đường sắt đô thị thuộc diện áp 
dụng hình thức cho vay lại trình Cơ quan chủ quản dự án có văn bản xác định 
rõ nội dung của từng gói thầu thuộc đối tượng cấp phát hay cho vay lại hoặc 
hỗn hợp (cấp phát và cho vay lại) và gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước 
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địa phương để theo dõi, hạch toán và kiểm soát chi các khoản rút vốn vay EIB 
thanh toán cho Dự án. 

đ) Bộ Tài chính cho vay lại vốn vay từ Hiệp định theo Hợp đồng cho 
vay lại ký với ƯBND thành phố theo các điều kiện cụ thể nêu tại Phụ lục 1 
(đối với Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh) và Phụ 
lục 2 (Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn 
Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3)) của Thông tư này. 

- Điều kiện cho vay lại (thời gian và lãi suất cho vay lại) ngang bằng 
với điều kiện vay ghi trong Hiệp định. 

-Phí cho vay lại: Bộ Tài chính không thu phí cho vay lại đối với Khoản 
cho vay lại theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 
78/2010/NĐ-CP. 

- Trong quá trình rút vổn của Dự án, Bộ Tài chính ứng trả các loại phí 
liên quan theo quy định của Hiệp định, bao gồm cả phần phí tương ứng với 
phần vốn cho vay lại. Sau khi Dự án đã kết thúc rút vốn, UBND thành phố có 
trách nhiệm trả Bộ Tài chính ngay 1 lần các loại phí có liên quan theo Hiệp 
định do Bộ Tài chính đã ứng trả cho EIB trong quá trình thực hiện theo tỷ lệ 
tương ứng với phần cho vay lại. 

- Chủ Dự án có trách nhiệm trả trực tiếp cho Ngân hàng phục vụ trong 
nước các loại phí phục vụ của ngân hàng này thu (bao gồm cả phí mở L/C, 
phí thanh toán quốc tế,... nếu có). 

2. Đối với vốn đối ứng: UBND thành phố có trách nhiệm tự cân đối 
theo qui định tại Điều 14 Nghị định số 79/2010/NĐ-CP để trả các loại thuế 
gián thu, chi phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các nhu cầu đối 
ứng khác (nếu có), đảm bảo bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời, phù họp với 
qui định của luật pháp về Ngân sách Nhà nước và Hiệp định. 

Điều 6. Thủ tục giải ngân Yốn vay EIB 

1. Quy định về đồng tiền giải ngân, đồng tiền nhận nợ, tài khoản 
vốn vay EIB, lãi phát sinh và ngày nhận nợ 

a) Bộ Tài chính mở một tài khoản tại một ngân hàng thương mại đế 
tiếp nhận các khoản giải ngân từ EIB (sau đây gọi là Tài khoản đặc biệt 
(TKĐB)). Tổng số đợt giải ngân từ EIB về TKĐB tối đa không quá 10 đợt và 
giá trị mỗi đợt tối thiểu là 5.000.000EUR/đợt (Năm triệu euro/đợt). 

b) Chủ dự án mở Tài khoản dự án tại ngân hàng thương mại phục vụ 
Dự án (gọi tắt là Tài khoản Dự án (TKDA)) để tiếp nhận nguồn vốn do Bộ Tài 
chính chuyến về từ Tài khoản đặc biệt để thanh toán các nội dung chi của Dự 
án. 

c) Đồng tiền giải ngân và đồng tiền nhận nợ của Dự án từ EIB về 
TKĐB và từ TKĐB về TKDA là EUR, USD hoặc GBP theo đề nghị của Chủ 
dự án và phù hợp với quy định của Hiệp định vay. 
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d) EIB thực hiện giải ngân trên cơ sở Đơn đề nghị giải ngân của Bộ 
Tài chính kèm theo Công văn đề nghị giải ngân (Tiếng Việt và Tiếng Anh) 
của Chủ dự án kèm theo các chứng từ thanh toán liên quan nêu tại Điểm 2 
dưới đây. 

e) Đối với phần vốn cho vay lại, ngày Bộ Tài chính ghi nợ cho UBND 
thành phố (hoặc Sở Tài chính thành phố Hà Nội và Sở Tài chính thành phố 
Hồ Chí Minh - trường hợp được ƯBND thành phố ủy quyền) là ngày EIB ghi 
nợ cho Việt Nam. Đối với phần vốn cấp phát, ngày nhận vốn là ngày Bộ Tài 
chính chuyển tiền từ TKĐB vào TKDA. 

f) Số dư trên TKĐB và TKDA được hưởng mức lãi suất theo quy định 
của ngân hàng phục vụ hoặc theo mức lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng 
phục vụ và chủ tài khoản. Lãi phát sinh trên TKDA thuộc nguồn thu NSĐP. 
Lãi phát sinh trên TKĐB thuộc nguồn thu NSTW. 

Việc theo dõi và sử dụng lãi phát sinh thực hiện theo qui định tại Thông 
tư 108/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7/9/2007 hướng dẫn có chế quản 
lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế Thông tư này. 

g) Việc giải ngân vốn vay của EIB để thanh toán cho nhà thầu của Dự 
án được thực hiện theo tiến độ thực hiện họp đồng và các điều kiện cụ thế về 
nội dung, tỷ lệ thanh toán và chứng từ thanh toán qui định tại Hợp đồng. 
Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu có phát sinh tranh chấp liên quan đến 
các hợp đồng thương mại này, Chủ dự án cần giải quyết trực tiếp với nhà 
thầu, đồng thời có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản dự án, Bộ 
Tài chính và các cơ quan liên quan về tranh chấp và giải pháp xử lý đế cùng 
phối hợp, theo dối. 

2ệ Thủ tục giải ngân 

a) Quy trình giải ngân về TKĐB: 

- Chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày dự kiến giải ngân, Chủ dự án 
gửi cho Bộ Tài chính công văn đề nghị giải ngân (tiếng Việt và tiếng Anh) 
theo mẫu tại Phụ lục 3-1 và 3-2 (nêu cụ thế các căn cứ pháp lý, giá trị Khoản 
vay đề nghị giải ngân, kế hoạch sử dụng Khoản vay phù hợp với tiến độ thực 
hiện và tiến độ thanh toán theo các họp đồng thương mại của Dự án, chứng từ 
liên quan (nếu có)...) và các tài liệu giải trình bo sung nếu có yêu cầu. 

- Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ của Chủ dự án, Bộ Tài chính gửi Đơn đề nghị giải ngân (theo mẫu tại 
Phụ lục c của Hiệp định) để EIB chuyển tiền vào TKĐB. 

- Trong vòng tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề 
nghị giải ngân của Bộ Tài chính, EIB sẽ xem xét, chuyển tiền vào TKĐB nếu 
chấp nhận thanh toán (hoặc sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính thông báo rõ lý do 
nếu không chấp nhận thanh toán). 
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b) Đe nghị giải ngân lần đầu về TKĐB: 

Ngoài các hồ sơ như đã liệt kê tại Điều 1.04 của Hiệp định (Điều kiện 
giải ngân), trước lần giải ngân đầu tiên, Dự án cần gửi Bộ Tài chính các tài 
liệu sau: 

- Quyết định phê duyệt dự án. 

- Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ((bản chính) và bản dịch tiếng 
Anh. 

- 02 bản Họp đồng (bản chính hoặc bản sao có xác nhận sao y bản 
chính). 

- Văn bản của Chủ dự án giới thiệu chữ ký của người được uỷ quyền ký 
các hồ sơ, đề nghị giải ngân và thanh toán của dự án (tên, chức danh, và chữ 
ký của cá nhân được giới thiệu). 

- Các bản sao Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền đặt cọc. 

- Ke hoạch tài chính năm (bao gồm cả kế hoạch rút vốn) của Dự án. 

Chủ dự án chỉ cần gửi một lần các tài liệu trên đối với toàn bộ dự án, 
trừ trường hợp có sửa đối bổ sung hoặc điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu này. 
Riêng kế hoạch tài chính, chỉ cần gửi hàng năm theo qui định tại Thông tư số 
108/2007/TT-BTC, Thông tư 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 sửa đổi, bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007. 

c) Giải ngân bổ sung TKĐB: 

Khi số dư trên TKĐB còn 1.000.000 EUR, Bộ Tài chính gửi công văn 
thông báo cho Chủ dự án để làm hồ sơ đề nghị EIB giải ngân bổ sung. Hồ sơ 
đề nghị gồm có: 

- Công văn của Chủ dự án gửi Bộ Tài chính đề nghị giải ngân bổ sung 
vào TKĐB trong đó nêu rõ các căn cứ pháp lý xác định giá trị Khoản giải 
ngân đề nghị (kế hoạch giải ngân được duyệt, hợp đồng ...); 

- Bảng kê các đợt giải ngân từ TKĐB về TKDA đến trước thời điểm 
giải ngân bố sung do Chủ dự án lập, các khoản thanh toán từ các đọt giải ngân 
đó theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này 

- Sao kê tài khoản dự án đến thời điểm đề nghị giải ngân bổ sung do 
ngân hàng phục vụ xác nhận. 

Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, 
chứng từ thanh toán họp lệ, Bộ Tài chính sẽ xem xét và ký Đơn giải ngân gửi 
EIB. 

d) Giải ngân cho Dự án từ TKĐB: 

- Khi có yêu cầu thanh toán cho nhà thầu/người cung cấp hàng hoá, 
dịch vụ cho dự án, chủ dự án gửi Bộ Tài chính công văn đề nghị giải ngân 
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vốn EIB về TKDA theo mẫu tại Phụ lục 3-3, kèm theo Giấy đề nghị thanh 
toán có xác nhận kiểm soát chi của KBNN. 

- Chủ dự án có trách nhiệm tính toán đúng số tiền đề nghị giải ngân từ 
nguồn vốn EIB phù họp với nội dung và tỷ lệ thanh toán theo quy định tại 
Hiệp định tài trợ. Trường hợp thanh toán cho nhà thầu/người cung cấp bằng 
VND, chủ dự án có trách nhiệm quy đổi ra giá trị ngoại tệ tương đương theo 
tỷ giá mua vào của ngân hàng phục vụ tại thời điểm của công văn gửi Bộ Tài 
chính đề nghị giải ngân vốn EIB từ TKĐB về TKDA. 

- Trong vòng tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ, chứng từ thanh toán hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ xem xét và chuyến tiền 
thanh toán về TKDA . _ 

- Trong vòng tối đa 2 ngày làm việc, Chủ dự án có trách nhiệm chuyển 
tiền thanh toán cho nhà thầu/người cung cấp theo những khoản chi đã đề nghị 
và được Bộ Tài chính giải ngân từ TKĐB. 

Điều 7. Thủ tục kiểm soát chi 

Các khoản giải ngân từ TKĐB và TKDA thực hiện kiểm soát chi theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 108/2007/TT-BTC, Thông tư 40/2011/TT-BTC 
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
các Thông tư trên. 

Cơ quan kiểm soát chi là Kho Bạc Nhà nước địa phương, thực hiện 
kiếm soát chi đối với toàn bộ hoạt động chi tiêu của Dự án, bao gồm cả phần 
cấp phát và phần vay lại của Dự án. 

Điều 8. Hạch toán ngân sách nhà nước 

Định kỳ hàng tháng, căn cứ vào sao kê các khoản vốn đã được giải 
ngân từ TKĐB cho TKDA, Bộ Tài chính hạch toán ghi thu ngân sách trung 
ương và ghi chi cho NSĐP (đối với phần vốn vay được cấp phát) hoặc ghi chi 
cho vay lại đối với UBND thành phố (đối với phần vốn cho vay lại). 

Điều 9. Chế độ báo cáo 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo như sau: 

a) Định kỳ hàng quý và hàng năm lập báo cáo về việc sử dụng vốn 
EIB cho dự án gửi Bộ Tài chính làm căn cứ theo dõi, giám sát. 

b) Gửi Bộ Tài chính Báo cáo tài chính kiểm toán dự án hàng năm, báo 
cáo tình hình thực hiện Dự án hàng năm và các báo cáo khác theo quy định 
của Hiệp định. 

c) Lưu giữ toàn bộ hồ sơ chứng từ giải ngân và sử dụng vốn đế thực 
hiện hoạch toán, bàn giao và quản lý tài sản nhà nước sau khi kết thúc Dự án. 
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Mục III 
ĐIÈU KHOAN thi hành 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2013. 

Điều llế Tổ chức thực hiện 

Các Bộ, UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh, 
cáe cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tố chức thực hiện Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có 
liên quan phản ánh kịp thời cho Bộ Tài chính đế nghiên cứu, giải quyết / /2̂  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phnng, 

chống tham nhũng; 
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Công thuong; 
- Bộ Giao thông Vận tải; 
- Bộ Xây dựng; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 
-UBNDTP. Hà Nội; 
- UBND TP. Hồ Chí Minh; 
- Kho Bạc Nhà nước Trung ương; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, QLN. ( 29 ) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
yrHỨ TRƯỞNG 

Trương Chí Trung 

8 




