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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật 

(Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị 

thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  



Nơi nhận: 
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;  
- VPTW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng 

chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND,UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà 

nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; 
- Cục kiểm tra VB (Bộ TP); Công báo; 
- Website Chính phủ ; Website BTC; 
- Lưu: VT, PC. 
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

 


