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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định chế độ tài chính đổi vói hoạt động 

của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định so 
24/2006/NĐ-CP ngày 06 thảng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
sẻ điều của Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 thảng 6 năm 2002 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phỉ và lệ phỉ; 

Căn củ Nghị định sổ 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ mảy, biên chế và tài chỉnh đoi với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chỉnh sự nghiệp, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ tài chính đối 

với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ảp dụng trong năm 2016. 
m 

Điều 1. Trong năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục áp dụng chế độ tài 
chính theo quy định tại Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ 
Tài chính hướng dân chê độ tài chính đôi với Cục Sở hữu trí tuệ và các Điêu, 
Khoản đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngàỵ 
29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài 
chính đối với Cục Sở hữu trí tuệệ 

Riêng Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 152/2013/TT-BTC sửa lại như sau: 
"4. Bổ sung điểm e vào Khoản 4, Điều 4 như sau: 
e) Việc mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác từ 



nguồn phí, lệ phí để lại cho đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 
công và các quy định hiện hành.". 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực.kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và áp 
dụng trong năm ngân sách 2016. 

Nơi nhận: 
- Vău phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; 
- Vãn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tìinh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 
- Cơ quan trung ương cừa các hội, đoàn thể; 
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN. (350) 
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