
 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân   

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Ngày 08/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. Thông 

tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 

09/2023/TT-BTC có hiệu lực (ngày 01/4/2023).  

Để việc thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC được kịp thời, hiệu quả, 

tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 

09/2023/TT-BTC và tổ chức tham mưu các giải pháp để triển khai thực hiện 

Thông tư số 09/2023/TT-BTC. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện Thông 

tư số 09/2023/TT-BTC, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan 

phản ánh về Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c) 

- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; 

- Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).                                    
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Số: 478/BTP-KTrVB 
V/v nghiên cứu, tổ chức thực hiện 

Thông tư số 09/2023/TT-BTC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023 
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