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Hà Nội,  ngày 13  tháng 02  năm 2007
 
     

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước  
_____________ 

                             

                              BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

  

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; 

- Căn cứ Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt 
động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;   

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung Chương của Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã 
được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các 
Quyết định khác của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

Bổ sung Chương 1.008 “Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
công báo.  

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực 
thuộc thực hiện theo Quyết định này. 

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức 
thi hành Quyết định này. 
 
Nơi nhận:            
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

 - Văn phòng Quốc hội; 
 - Văn phòng Chủ tịch nước; 
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  
    cơ quan thuộc Chính phủ;         - 
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; 
 - Cơ quan TW của các đoàn thể; 
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 
   thuộc TW; 
 - Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN 
   các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 

 - Lưu: VT, Vụ NSNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
                       
 

Trần Văn Tá  
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