
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành và liên tịch ban hành 

 

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng các Bộ: Bộ Thông tin truyền thông, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư 17/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong 04 

lĩnh vực: dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài 

chính hành chính sự nghiệp. 

 

 
 

Thông tư quy định bãi bỏ 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 06 

văn bản thuộc lĩnh vực dự trữ Nhà nước, 03 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý giá, 05 

văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư và 08 văn bản thuộc lĩnh vực quản 

lý tài chính hành chính sự nghiệp. 

 

 



Cụ thể, các văn bản bị bãi bỏ bao gồm: Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 

31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chi tiêu thống kê; 

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.; Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 

14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BTC-

BTTTT ngày 14/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung 

ương và địa phương giai đoạn 2011 -2015; Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-

BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực 

hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

                                                                                  Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


