
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 79 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 6 thảng 6 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại 

từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công sổ 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Nghị định sổ 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về 

cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chỉnh phủ về 

nghiệp vụ quản lý nợ công; 
Căn cứ Nghị định sổ 16/2016/NĐ-CP ngày ỉ 6/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng von ho trợ phát trien chính thức (ODA) và von vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lỷ nợ và Tài chính Đổi ngoại, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thẩm định 

tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn von vay nước ngoài của 
Chỉnh phủ. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về thẩm định tài chính đối với: 
a) Thẩm định khi quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư vay lại 

toàn bộ hoặc một phần từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 
b) Thẩm định cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho các doanh 

nghiệp. 
2. Các chương trình, dự án đầu tư theo phương thức cơ quan cho vay lại 

chịu rủi ro toàn bộ thực hiện thẩm định và cho vay theo quy định của tổ chức tài 
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chính tín dụng, phù hợp với quy định của pháp luật và không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Thông tư này. 

3. Việc thẩm định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối 
với ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về cho vay 
lại chính quyền địa phương. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm cơ quan quyết định đầu tư, Bộ 

Tài chính, cơ quan cho vay lại, người vay lại và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn 
vay nước ngoài của Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

Điều 3ẳ Giải thích từ ngữ 
Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu thống nhất với các từ 

ngữ của Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Nghị định số 
78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay 
nước ngoài của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 78/2010/NĐ-CP) và 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 16/2016/NĐ-CP). Các từ ngữ khác 
được hiểu như sau: 

1. Tỷ số lợi ích trên chi phí của dự án (B/C) là tỷ lệ giữa giá trị hiện tại của 
dòng lợi ích và giá trị hiện tại của dòng chi phí được xác định trong vòng đời dự 
án. 

2. Giá trị hiện tại ròng (NPV) là giá trị của toàn bộ dòng tiền ròng của dự 
án trong tương lai chiết khấu về thời điểm hiện tại. 

3. Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) là tỷ suất chiết khấu mà với tỷ suất này 
giá trị hiện tại ròng của dự án bằng 0 (không), 

4. Công thức tính các chỉ số tài chính nêu tại khoản 1, 2 và 3 điều này được 
hướng dẫn tại Phụ lục 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư nàyể 

Điều 4. Nguyên tắc thẩm định 

1. Thẩm định phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch và thận trọng. 

2. Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết 
định dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Người vay lại chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ, 
hợp lý, đúng pháp luật của số liệu, thông tin, thông số, dữ liệu đầu vào cung cấp 
cho cơ quan thẩm định phục vụ cho việc tính toán phương án tài chính, phương 
án trả nợ vốn vay của dự án và năng lực tài chính của người vay lại. 

4. Đối với các chương trình, dự án đầu tư áp dụng phương thức cơ quan 
cho vay lại chịu rủi ro tín dụng một phần, việc thẩm định tài chính thực hiện 
theo các quy định tại Thông tư này và quy định của cơ quan cho vay lại. 

2 



5. Việc thẩm định tài chính để quyết định đầu tư thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật liên quan. 

6. Việc thẩm định tài chính để cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính 
phủ thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 78/2010/NĐ-CP, Thông tư 
này và pháp luật liên quan. 

Điều 5ễ Phương pháp thẩm định 

1. Khi thẩm định phương án tài chính của dự án vay lại, việc xác định tỷ 
suất chiết khấu của dự án (r), tỷ số lợi ích trên chi phí của dự án (B/C), giá trị 
hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục 1 của Thông tư này. 

2. Khi thẩm định năng lực tài chính của người vay lại, việc xác định các chỉ 
số tài chính thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. 

Chương II 
NỘI DUNG THẢM ĐỊNH 

Điều 6. Thẩm đinh điều kiên đươc vay lai 

1. Thẩm định việc đáp ứng quy định và điều kiện vay lại, bao gồm các điều 
kiện tài chính và việc đảm bảo các điều kiện về trình tự thủ tục đầu tư theo quy 
định của pháp luật; người vay lại phải đảm bảo năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ 
vốn chủ sở hữu theo quy định, có phương án kinh doanh hiệu quả cho thấy trả 
được nợ, thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay. 

2. Điều kiện được vay lại đối với người vay lại áp dụng theo quy định tại 
Luật Quản lý nợ công. 

Điều 7. Thẩm định năng lực tài chính của người vay lại 

1. Thẩm định năng lực tài chính của người vay lại thông qua thẩm định các 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 03 năm liên tục gần nhất so với năm 
thực hiện thẩm định năng lực tài chính của người vay lại. 

2. Trường hợp người vay lại chưa đủ 3 năm hoạt động thì phải có văn bản 
cam kết của đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ về đảm bảo trả nợ 
thay trong trường hợp người vay lại gặp khó khăn trong việc trả nợ. Trường hợp 
không có các bảo đảm này, người vay lại phải có bảo lãnh trách nhiệm trả nợ 
của một ngân hàng thương mại hoặc hình thức bảo đảm khác được Cơ quan cho 
vay lại thẩm tra về tính khả thi và tính tuân thủ theo pháp luật hiện hành. 

Điều 8ệ Thẩm định phương án vay vốn và khả năng trả nợ của người 
vay lại 

1. Thẩm định phương án sử dụng vốn vay, bao gồm khả năng bố trí và thu 
hồi vốn đầu tư của dự án, trong đó xác định rõ: 
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a) Nguồn vốn đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu, vốn liên kết, liên doanh thực 
hiện dự án, vốn được ngân sách cấp, vốn vay và vốn khác theo quy định của 
pháp luật); 

b) Chi phí dự án; 
c) Khả năng bố trí vốn đầu tư, khả năng tạo doanh thu, dòng tiền của dự án. 

2. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá phương án tài chính thông qua phương 
pháp thẩm định nêu tại Điều 5 Thông tư này. 

3. Xác định khả năng trả nợ theo lịch trả nợ của khoản vay lại, sự thiếu hụt 
trong dòng tiền trả nợ (nếu có), đề xuất phương án bù đắp thiếu hụt. 

Điều 9Ế Thẩm định tài sản bảo đảm khoản vay của người vay lại 

Việc thẩm định tài sản bảo đảm khoản vay lại nhằm đánh giá việc tuân thủ 
quy định về tài sản đảm bảo khoản vay lại tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP và 
Thông tư số 139/2015/TT-BTC ngày 3/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
đảm bảo tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

Điều 10. Đánh giá, nhận xét các yếu tố phi tài chính 

Đánh giá, nhận xét các yếu tố phi tài chính bao gồm: 
1. Lĩnh vực kinh doanh; trình độ, năng lực và kinh nghiệm của ban lãnh 

đạo; mô hình quản trị của người vay lại. 

2ẻ Mối quan hệ kinh tế, tài chính, vay vốn và trả nợ của người vay lại với 
bạn hàng, khách hàng và các tổ chức cho vay. 

Điều 11. Đánh giá rủi ro và giải pháp giảm thiểu rủi ro 

Cơ quan cho vay lại cho ý kiến về các rủi ro và đánh giá hiệu quả của dự 
án theo các phương án rủi ro; đánh giá các giải pháp giảm thiểu rủi ro do người 
vay lại đề xuất. 

Chương III 
QUY TRÌNH VÀ HỒ sơ THẨM ĐỊNH 

Điều 12. Thẩm định tại cơ quan quyết định đầu tư 

1. Khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 
thuộc diện áp dụng cơ chế cho vay lại, Cơ quan quyết định đầu tư đề xuất về 
người vay lại và đề xuất phương thức cho vay lại theo một trong các phương 
thức sau: 

a. Cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín 
dụng. 

b. Cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng 
một phần hoặc toàn bộ. 
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c. Các tổ chức tài chính, tín dụng vay lại theo chương trình, hạn mức tín 
dụng. 

2. Khi thẩm định văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài 
của Chính phủ, cơ quan quyết định đầu tư tổ chức việc thẩm định phương án tài 
chính của dự án vay lại, việc đáp ứng điều kiện vay lại của người vay lại theo 
các quy định hiện hành và quy định tại Thông tư này. 

a. Nội dung thẩm định tài chính thực hiện theo quy định tại Chương II 
Thông tư này. 

b. Để phục vụ cho việc thẩm định tài chính, chủ dự án gửi cơ quan thẩm 
định các tài liệu nêu tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này (trừ điểm c)ễ 

c. Thời gian thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP. 

3. Kinh phí phục vụ công tác thẩm định 

a. Kinh phí phục vụ công tác thẩm định tại cơ quan quyết định đầu tư được 
chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan quyết định đầu tư. 

b. Nội dung và mức chi cho công tác thẩm định thực hiện theo quy định 
hiện hànhễ 

c. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công 
tác thẩm định theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 13ẳ Thẩm định tại cơ quan cho vay lại 

1. Danh mục hồ sơ thẩm định 
Người vay lại gửi văn bản tới cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy 

quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 16 đề nghị thẩm định cho vay lại kèm 
theo hồ sơ để thẩm định, đồng gửi Bộ Tài chính. Người vay lại chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ, đúng pháp luật của các hồ sơ cung cấp đế thực 
hiện công tác thẩm định cho vay lại; các thông số, số liệu, định mức, đơn giá 
kinh tế kỹ thuật, dự báo về doanh thu, sản lượng cũng như các số liệu khác trình 
bày trong văn kiện dự án. 

Hồ sơ bao gồm: 

a. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay nước ngoài 
của Chính phủ. 

b. Văn kiện chương trình, dự án. 
c. Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền. 
d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 03 năm liên tục gần nhất với 

năm thực hiện thẩm định năng lực tài chính của người vay lại (đối với doanh 
nghiệp/tổ chức kinh tế đang hoạt động); trường hợp người vay lại chưa đủ 3 năm 
hoạt động thì phải có văn bản cam kết của đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc 
công ty mẹ về đảm bảo trả nợ thay trong trường hợp người vay lại gặp khó khăn 
trong việc trả nợ. Trường hợp không có các bảo đảm này, người vay lại gửi bảo 
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lãnh trách nhiệm trả nợ của một ngân hàng thương mại hoặc tài liệu chứng minh 
phương án bảo đảm khác để cơ quan thẩm định kiểm tra về tính khả thi và tính 
tuân thủ theo pháp luật hiện hành. 

Trường hợp người vay lại là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo 
tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. 
Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả 
nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, 
báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công 
ty-

đ. Báo cáo về quan hệ tín dụng của người vay lại với các tổ chức cho vay 
đến thời điểm gần nhất với thời điểm thẩm định tài chính; bảng kê các hợp đồng 
tín dụng người vay lại đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp 
đồng tín dụng; các khoản bảo lãnh, bảo đảm cho bên thứ ba. 

e. Hồ sơ về phương án bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định số 
163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị 
định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP. 

g. Phương án tài chính dựa trên cơ sở tham chiếu các điều kiện cho vay lại 
theo quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện cho vay lại theo Luật Quản lý nợ công. 

2ẽ Thời hạn và nội dung thẩm định tại cơ quan cho vay lại 

a. Thời hạn thẩm định 
- Người vay lại có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan cho 

vay lại để thẩm định. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan cho vay lại có văn 
bản thông báo cho người vay lại. Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thông báo, 
người vay lại có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo quy địnhễ 

- Trong trường hợp cần thiết, để kiểm tra tính chắc chắn, khả thi của các giả 
định sử dụng trong tính toán hiệu quả tài chính của dự án, Cơ quan cho vay lại 
có thể đề nghị cung cấp thêm tài liệu để xác nhận cơ sở đưa ra giả định hoặc xin 
ý kiến các cơ quan quản lý liên quan. 

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người 
vay lại, cơ quan cho vay lại thực hiện thẩm định và gửi báo cáo kết quả thẩm 
định cho Bộ Tài chính. 

bế Nội dung thẩm định 
Báo cáo kết quả thẩm định cần làm rõ các nội dung sau: 
- Đánh giá về việc thỏa mãn các điều kiện được sử dụng nguồn vốn vay 

nước ngoài của Chính phủ theo cơ chế cho vay lại theo quy định của pháp luật. 
- Đánh giá năng lực tài chính của người vay lại. 
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- Đánh giá về phương án tài chính của dự án sử dụng vốn vay lại do người 
vay lại lập, cơ sở đưa ra các giả định về doanh thu, chi phí, điều kiện cho vay lại 
của dự án. 

- Đánh giá về phương án sử dụng tài sản bảo đảm do người vay lại đề xuất. 
- Đánh giá mức độ rủi ro của phương án sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ 

của người vay lại theo các phương án rủi ro cơ bản; đề xuất các biện pháp phòng 
ngừa rủi ro. 

- Cho ý kiến rõ về khả năng trả nợ (hay không trả được nợ) của dự án, 
người vay lại; và các điều kiện vay lại áp dụng đối với người vay lại theo quy 
định hiện hành. 

Điều 14Ế Thẩm tra tại Bộ Tài chính 

1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định do Cơ quan cho vay lại 
gửi, Bộ Tài chính xem xét các nội dung sau: 

a. Xem xét tính phù hợp về hồ sơ thẩm định, quy trình và phương pháp 
thẩm định được áp dụng tại Cơ quan cho vay lạiễ 

b. Xem xét hướng xử lý các khác biệt về quan điểm, đánh giá về khả năng 
trả nợ giữa Người vay lại và Cơ quan cho vay lại. 

c. Đánh giá về kết quả thẩm định của Cơ quan cho vay lại, trong đó bao 
gồm: 

- Đánh giá về kết luận thẩm định của Cơ quan cho vay lại; trường hợp kết 
luận của Cơ quan cho vay lại về phương án tài chính của chương trình, dự án và 
năng lực tài chính của chủ dự án khác với đánh giá của Cơ quan chủ quản, Bộ 
Tài chính xin lại ý kiến cơ quan chủ quản để quyết định theo thẩm quyền hoặc 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

- Kiến nghị về việc cho vay lại hoặc không cho vay lại; các giải pháp 
phòng ngừa rủi ro khi cho vay lạiẵ 

d. Xem xét khuyến nghị của Người vay lại, Cơ quan cho vay lại về giải 
pháp bảo đảm, hỗ trợ cần thiết từ Người vay lại hoặc bên thứ ba trong trường 
hợp dự án thiếu nguồn trả nợ tạm thời. 

2. Trên cơ sở kết quả thẩm tra về báo cáo thẩm định của Cơ quan cho vay 
lại, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định theo thẩm quyền 
việc cho vay lại đối với chương trình, dự án và thông báo điều kiện cho vay lại 
cho Cơ quan cho vay lại và người vay lại. 

3. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, để có ý kiến 
đánh giá hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong việc quyết định phê duyệt khoản vay lại, 
Bộ Tài chính có thể tham vấn các tổ chức độc lập, cá nhân có chuyên môn để 
đánh giá lại kết quả thẩm định của Cơ quan cho vay lại đối với phương án tài 
chính của dự án và năng lực tài chính của người vay lại. Tổ chức, chuyên gia 
độc lập, chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. 

4. Kinh phí phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định 



a. Chi phí hành chính đối với tổ chức, chuyên gia đánh giá độc lập tại Bộ 
Tài chính được chi trả từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tài chính 
hoặc nguồn phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh do Bộ Tài chính thu theo 
quy định. 

b. Hàng năm, đơn vị chủ trì công tác cho vay lại lập dự toán chi phí đối với 
công tác thẩm định nêu tại Điều này gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và phê duyệt 
trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Tài chính. Việc lập dự toán, chấp hành 
dự toán và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CÁC cơ QUAN LIÊN QUAN 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư 

1. Cơ quan quyết định đầu tư tổ chức việc thẩm định, quyết định đầu tư, 
bao gồm thẩm định phương án tài chính của dự án vay lại, năng lực tài chính của 
người vay lại theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, các quy định hiện 
hành và quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết 
định dự án đầu tư, hiệu quả dự án đầu tư, trong đó có thấm định tài chính theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 16. Trách nhiêm của Bô Tài chính 
• • 

1. Thông báo cho cơ quan quyết định đầu tư và người vay lại về cơ quan 
cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền đối với dự án vay lại. 

2. Trên cơ sở quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền và xem xét kết 
quả thẩm định của Cơ quan cho vay lại, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 
phủ hoặc quyết định theo thẩm quyền việc cho vay lại đối với chương trình, dự 
án. 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan cho vay lại do Bộ Tàỉ chính ủy 
quyền 

1. Thực hiện thẩm định phương án tài chính của dự án vay lại và năng lực 
tài chính của người vay lại theo quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP và 
các quy định tại Thông tư này. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ Tài chính. 
3. Kiến nghị rõ việc cho vay lại hoặc không cho vay lại đối với dự án, chịu 

trách nhiệm về kết quả thẩm định. 
Điều 18. Trách nhiệm của người vay lại 
Người vay lại chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ, đúng pháp 

luật về số liệu, thông tin, thông số, dữ liệu đầu vào cung cấp cho cơ quan quyết 
định đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan cho vay lại phục vụ cho việc tính toán 
phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án và năng lực tài chính 
của người vay lạiẻ 



Chương V 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 19. Hiệu lực thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế băng văn 
bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. 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 đê nghiên cứu giải quyêt./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- VPTW Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- VP Chủ tịch nước; 
- VP Quốc hội; 
- VPCP; Ế 

- Các Bộ, CQ ngang BỘ,CQ thuộc CP; 
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cơ quan TW các tổ chức, đoàn thể; 
- TAND tối cao; 
- VKSND tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Sở Tài chính, KBNN tinh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- VP Ban chi đạo TW về phòng, chống 
tham nhũng; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLN. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
ÍL TRƯỞNG 

•ần Xuân Hà 
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