BQ TAI CHINH

CQNG HOA X HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dôclã -Tv do -Hh phñc

S6: 11/202 1/TT-BTC

HàNói, n ày 05 tháng 02 nàm 2021

THÔNG TU'
Bäi ho Thông tn s6 161/2014/TT-BTC ngãy 1/10/2014 cfla BO trutng BE
-Jãi.-ch4nh quy ttjnh cong Mc bão v hi mt n a ntro'c ella ngãnh Tài chinh

SOlid CHIHH IINH £)t'GTHAP

Cab c& Lut Ban hành van bàn quy ph m phàp luçfl sO' 80/2015/QHJ3
ngày22 t'záng 6 nám 2015 và LuçQt sCm dói, bó sting m5t so' diu ctha Luq7 Ban
hthilbi'thi bàn quy phqm pháp luat so 63/2 02 /QHJ4 ngày 18 thàng 6 nám
2020;
Can ct Luôt Bào ye bI môt nhà nzthc sO 9/2018/QHJ4 ngày 15 thàng 11
nàm 2018;
Can cv? Nghj dinh sJ 34/2016/ND-CF n ày 14 thàng 5 nàtn 2016 cüa
Chinh phñ quy ti/nh chi tié't mç5t so' diu và bi phàp thi hành Lut Ban hành
van bàn quy phgm phàp luat và Nghj dfnh sO 1 4/2020/ND-CF ngày 31 tháng
12 nàm 2020 cáa ChInh phth sCm dJi, bO sun mç5t so' tiiu càa Ngh/ ti/n/i sO'
34/2016/ND-CF ngày 14 thàng 5 nàm 2016 c a Chin/i phñ cjuy ti/nh chi tiê't
mç5t sO' diu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy phgm phàp
luôt;
Can c Nghj ti/nh so' 87/2017/ND-CF n ày 26 thàng 7 nám 2017 cilia
Chinh phz quy ti/nh char nàng nhitn vy, quy han và cc cáu tO char cña Bd
Tài chinh;
Theo tie ngh/ cüa Vy tnthng Vy Phthp chê;
B5 tru'&ng B5 Tài chInh ban hành T Ong tu' bdi bO Thông tie s
161/2014/TT-BTC ngày 31 thàng 10 nám 2014 Cm Bç5 trvilmg Bç$ Tài chink quy
ti/nh cOng tàc bào v bj mçU nhà nzthc cza ngàn TàichInh
Diu 1. Bãi ho toàn b Thông tu s 161/ 014/fl-BTC ngày 31 tháng 10
nãm 2014 cüa BO tru&ng B Tái chInh quy d h cong the bào v hI mt nhà
nu&c cüa ngành Tài chmnh.
Diu 2. To chfrc thtrc hiên
1. Thông Ui nay cO hi4u 1rc thi hành k tü gay 23 tháng 3 nãm 2021.
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2. Vu truông Vi Pháp ch, Thu truOng các don vj thuc B Tài chinh và
cac co quan, th chüc, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành Thông fix
nay.!. Nc'in/iân:
KT. BQ TRUONG

- Nhu Diu 2;
- Länh dao Bô Tài chinh;
- Van phông Quôc hOi, Van phông Tong Bi thu,
VAn phOng Chü tich rnràc, Van phOng ChInh phñ;
- CAc B, cci quan ngang BO, co quan thuôc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cuc DTNNKV, KBNN, Cçic thu& So TC,
Cc HAi quan cAc tinh, thành phO trçrc thuoc T
- UBND tinh, thAnh phO tqxc thuoc TW;
-CvcKTVBBTuphAp;
- Cong báo, CSDLQG ye VBPL, COng TTDT CP,
COng TTDT B TAi chInh;
- Luu: VT, PC (300b).14
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