
  

BỘ TÀI CHÍNH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 26/2008/QĐ-BTC        _______________________ 
 
                                                                     Hà Nội, ngày 14  tháng 5  năm 2008  
                      

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

_____________ 
                             
                              BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
  
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 

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;   

Căn cứ yêu cầu quản lý hạch toán, quyết toán về vốn quy hoạch; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sửa đổi, 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 từ ngày 01/6/2008; cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Chương: 
a) Sửa đổi tên các Chương sau: 
- Chương 2.016: “Sở Công nghiệp” thành “Sở Công Thương”. 
- Chương 2.025: “Sở Văn hoá Thông tin” thành “Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch”. 
- Chương 2.027: “Sở Bưu chính viễn thông” thành “Sở Thông tin và 

Truyền thông”. 
- Chương 2.021: “Sở Giao thông công chính” thành “Sở Giao thông 

vận tải”. 
b) Bổ sung Chương sau: 
Chương 2.028: “Sở Quy hoạch - Kiến trúc”. 
2. Sửa đổi, bổ sung Tiểu mục của Mục 150 “Chi quy hoạch” như sau: 



a) Sửa đổi tên các tiểu mục sau: 
- Tiểu mục 01: “Chi quy hoạch ngành” thành “Chi quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu”. 
- Tiểu mục 02: “Chi quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn” thành “Chi 

quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn”. 
- Tiểu mục 03: “Chi quy hoạch lãnh thổ” thành “Chi quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ”. 
b) Bổ sung tiểu mục sau: 
Tiểu mục 04: Chi quy hoạch sử dụng đất. 
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 
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) 
 
 

Nguyễn Công Nghiệp 
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