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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước 
---------------------------- 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội khoá XII về 

cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII; 

Căn cứ các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc 

sáp nhập, giải thể các Ban của Đảng, cơ quan thuộc Chính phủ; 

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. Sửa đổi, huỷ bỏ, bổ sung Chương và Tiểu mục 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 trưởng Bộ Tài chính và được áp dụng cho ngân 
sách năm 2007 từ ngày 01/10/2007; cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, huỷ bỏ Chương của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước như 
sau: 

1.1- Sửa đổi tên các Chương sau: 

- Chương 1.016: “Bộ Công nghiệp” thành “Bộ Công thương”. 
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- Chương 1.025: “Bộ Văn hoá và Thông tin” thành “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch”. 

- Chương 1.027: “Bộ Bưu chính viễn thông” thành “Bộ Thông tin và Truyền 
thông”. 

- Chương 1.037: “Thanh tra nhà nước” thành “Thanh tra Chính phủ”. 

- Chương 2.037: “Thanh tra nhà nước” thành “Thanh tra tỉnh”. 

- Chương 1.049: “Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh” thành “Học viện 
Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh”. 

- Chương 1.109: “Ban Tài chính - Quản trị Trung ương” thành “Văn phòng 
Trung ương Đảng”. 

- Chương 1.137: “Liên hiệp đường sắt Việt Nam” thành “Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam”. 

1.2- Huỷ bỏ các Chương sau: 

- Chương 1.015: Bộ Thuỷ sản. 

- Chương 1.020: Bộ Thương mại. 

- Chương 1.064: Uỷ ban Thể dục Thể thao. 

- Chương 1.086: Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em. 

- Chương 1.103: Ban Biên giới Chính phủ. 

- Chương 2.103: Ban Biên giới. 

- Chương 1.166: Tổng công ty rượu bia nước giải khát. 

1.3- Bổ sung Chương sau: 

- Chương 1.146: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

- Chương 1.174: Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn. 

- Chương 1.175: Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội. 

1.4- Đối với các Chương 1.061- Tổng cục Thống kê, Chương 1.047- Ban Thi đua 
khen thưởng Trung ương, Chương 1.099- Ban Cơ yếu Chính phủ,  Chương 1.101- Ban 
Tôn giáo Chính phủ, được sử dụng đến hết năm ngân sách 2007.  

2. Sửa tên Mục, bổ sung Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước 
như sau: 

2.1- Sửa tên Mục 028: “Thu tiền nhà thuộc sở hữu nhà nước” thành “Thu cho 
thuê tài sản nhà nước”. 

2.2- Bổ sung Tiểu mục của Mục 020: “Thuế nhập khẩu” như sau: 
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- Tiểu mục 03 - Thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt 
Nam. 

- Tiểu mục 04 - Thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 

- Tiểu mục 05 - Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hoá nhập khẩu vào 
Việt Nam. 

2.3- Bổ sung Tiểu mục của Mục 028 “Thu cho thuê tài sản nhà nước” như sau: 

Tiểu mục 03 - Tiền cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt. 

2.4- Bổ sung Tiểu mục của Mục 036 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải” như 
sau: 

Tiểu mục 19 - Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. 

2.5- Bổ sung Tiểu mục của Mục 038 “Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội” như sau: 

Tiểu mục 12 - Phí xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận miễn thị thực. 

2.6- Bổ sung Tiểu mục của Mục 068 “Thu tiền bán tài sản khác” như sau: 

Tiểu mục 10 - Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường 
sắt. 

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 Uỷ 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 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; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà 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 Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

(đã ký) 
 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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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. 
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