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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 81/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 
  

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán;  

Thống kê và 24 đề mục  
___________ 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 

năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 

các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục 

(Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử 

pháp điển). 

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan 

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan 

liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, 

kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết 

quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên 

truyền về kết quả pháp điển. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh 

vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới 

thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm 

pháp luật thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; 

Thống kê và 24 đề mục nêu trên. 

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, 

kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối 
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hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, PL (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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