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S嘘: 01/2011/TT-BNV Hà Nじi, ngày 19 tháng 01 n<m 2011 

 

THỌNGăT姶 

H逢噂ngăd磯năth吋ăth泳căvàăk悦ăthu壱tătrìnhăbàyăv<năb違năhànhăchính 

 

C<n c泳 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 48/2008/NA-CP ngày 17 tháng 4 n<m 2008 c栄a 
Chính ph栄 quy đ鵜nh ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n và c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a B瓜 
N瓜i v映; 

C<n c泳 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 110/2004/NA-CP ngày 08 tháng 4 n<m 2004 c栄a 
Chính ph栄 v隠 công tác v<n th逢; 

C<n c泳 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 09/2010/NA-CP ngày 08 tháng 02 n<m 2010 c栄a 
Chính ph栄 s穎a đ鰻i, b鰻 sung Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 110/2004/NA-CP ngày 08 tháng 4 
n<m 2004 c栄a Chính ph栄 v隠 công tác v<n th逢, 

B瓜 N瓜i v映 h逢噂ng d磯n th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n hành chính 
nh逢 sau: 

Ch逢挨ngăI 
NH頴NGăQUYăA卯NHăCHUNG 

Ai隠uă1.ăPh衣măviăvàăđ嘘iăt逢嬰ngăápăd映ng  

Thông t逢 này h逢噂ng d磯n th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n hành 
chính và b違n sao v<n b違n; đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i các c挨 quan nhà n逢噂c, t鰻 ch泳c 
xư h瓜i, t鰻 ch泳c xư h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 và đ挨n v鵜 l詠c l逢嬰ng v┡ 
trang nhân dân (sau đây g丑i chung là c挨 quan, t鰻 ch泳c). 

Ai隠uă2.ăTh吋ăth泳căv<năb違nă 
Th吋 th泳c v<n b違n là t壱p h嬰p các thành ph亥n c医u thành v<n b違n, bao g欝m 

nh英ng thành ph亥n chung áp d映ng đ嘘i v噂i các lo衣i v<n b違n và các thành ph亥n b鰻 
sung trong nh英ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋 ho員c đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 lo衣i v<n b違n nh医t đ鵜nh 
theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 3, Ai隠u 1 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 09/2010/NA-CP ngày 08 tháng 
02 n<m 2010 c栄a Chính ph栄 s穎a đ鰻i, b鰻 sung Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 110/2004/NA-CP 
ngày 08 tháng 4 n<m 2004 c栄a Chính ph栄 v隠 công tác v<n th逢 và h逢噂ng d磯n t衣i 
Thông t逢 này. 

Ai隠uă3.ăK悦ăthu壱tătrìnhăbàyăv<năb違nă 
K悦 thu壱t trình bày v<n b違n quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 này bao g欝m kh鰻 gi医y, 

ki吋u trình bày, đ鵜nh l隠 trang v<n b違n, v鵜 trí trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c, 
phông ch英, c叡 ch英, ki吋u ch英 và các chi ti院t trình bày khác, đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i 



v噂i v<n b違n so衣n th違o trên máy vi tính và in ra gi医y; v<n b違n đ逢嬰c so衣n th違o 
b茨ng các ph逢挨ng pháp hay ph逢挨ng ti羽n k悦 thu壱t khác ho員c v<n b違n đ逢嬰c làm 
trên gi医y m磯u in s印n; không áp d映ng đ嘘i v噂i v<n b違n đ逢嬰c in thành sách, in trên 
báo, t衣p chí và các lo衣i 医n ph育m khác. 

Ai隠uă4.ăPhôngăch英ătrìnhăbàyăv<năb違nă 
Phông ch英 s穎 d映ng trình bày v<n b違n trên máy vi tính là phông ch英 ti院ng 

Vi羽t c栄a b瓜 mư kỦ t詠 Unicode theo Tiêu chu育n Vi羽t Nam TCVN 6909:2001. 
Ai隠uă5.ăKh鰻ăgi医y,ăki吋uătrìnhăbày,ăđ鵜nhăl隠ătrangăv<năb違n vàăv鵜ătríătrìnhă

bày 

1. Kh鰻 gi医y 

V<n b違n hành chính đ逢嬰c trình bày trên kh鰻 gi医y kh鰻 A4 (210 mm x 297 
mm). 

Các v<n b違n nh逢 gi医y gi噂i thi羽u, gi医y biên nh壱n h欝 s挨, phi院u g穎i, phi院u 
chuy吋n đ逢嬰c trình bày trên kh鰻 gi医y A5 (148 mm x 210 mm) ho員c trên gi医y 
m磯u in s印n (kh鰻 A5). 

2. Ki吋u trình bày 

V<n b違n hành chính đ逢嬰c trình bày theo chi隠u dài c栄a trang gi医y kh鰻 A4 
(đ鵜nh h逢噂ng b違n in theo chi隠u dài). 

Tr逢運ng h嬰p n瓜i dung v<n b違n có các b違ng, bi吋u nh逢ng không đ逢嬰c làm 
thành các ph映 l映c riêng thì v<n b違n có th吋 đ逢嬰c trình bày theo chi隠u r瓜ng c栄a 
trang gi医y (đ鵜nh h逢噂ng b違n in theo chi隠u r瓜ng). 

3. A鵜nh l隠 trang v<n b違n (đ嘘i v噂i kh鰻 gi医y A4) 

L隠 trên: cách mép trên t瑛 20 - 25 mm; 

L隠 d逢噂i: cách mép d逢噂i t瑛 20 - 25 mm; 

L隠 trái: cách mép trái t瑛 30 - 35 mm; 

L隠 ph違i: cách mép ph違i t瑛 15 - 20 mm. 

4. V鵜 trí trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c v<n b違n trên m瓜t trang gi医y 
kh鰻 A4 đ逢嬰c th詠c hi羽n theo s挨 đ欝 b嘘 trí các thành ph亥n th吋 th泳c v<n b違n kèm 
theo Thông t逢 này (Ph映 l映c II). V鵜 trí trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c v<n b違n 
trên m瓜t trang gi医y kh鰻 A5 đ逢嬰c áp d映ng t逢挨ng t詠 theo s挨 đ欝 t衣i Ph映 l映c trên. 

Ch逢挨ngăII 
TH韻ăTH永CăVÀăK駅ăTHU一TăTRỊNHăBÀYăV;NăB謂N 

Ai隠uă6.ăQu嘘căhi羽u 

1. Th吋 th泳c 

Qu嘘c hi羽u ghi trên v<n b違n bao g欝m 2 dòng ch英: “C浦NGăHọAăXÃă
H浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM” và “A瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc”. 



2. K悦 thu壱t trình bày 

Qu嘘c hi羽u đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 1; chi院m kho違ng 1/2 trang gi医y theo 
chi隠u ngang, 荏 phía trên, bên ph違i. 

Dòng th泳 nh医t: “C浦NGăHọAăXÃăH浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM” 
đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 12 đ院n 13, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; 

Dòng th泳 hai: “A瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc” đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 
in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14 (n院u dòng th泳 nh医t c叡 ch英 12, thì dòng th泳 hai 
c叡 ch英 13; n院u dòng th泳 nh医t c叡 ch英 13, thì dòng th泳 hai c叡 ch英 14), ki吋u ch英 
đ泳ng, đ壱m; đ逢嬰c đ員t canh gi英a d逢噂i dòng th泳 nh医t; ch英 cái đ亥u c栄a các c映m t瑛 
đ逢嬰c vi院t hoa, gi英a các c映m t瑛 có g衣ch n嘘i, có cách ch英; phía d逢噂i có đ逢運ng k飲 
ngang, nét li隠n, có đ瓜 dài b茨ng đ瓜 dài c栄a dòng ch英 (s穎 d映ng l羽nh Draw, không 
dùng l羽nh Underline), c映 th吋: 

C浦NGăHọAăXÃăH浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM 
A瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúcă 

 

Hai dòng ch英 trên đ逢嬰c trình bày cách nhau dòng đ挨n. 
Ai隠uă7.ăTênăc挨ăquan,ăt鰻ăch泳căbanăhànhăv<năb違nă 
1. Th吋 th泳c 

A嘘i v噂i các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; V<n phòng 
Qu嘘c h瓜i; H瓜i đ欝ng dân t瓜c, các 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i ho員c H瓜i đ欝ng nhân dân 
và 曳y ban nhân dân các c医p; Aoàn A衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i t雨nh, thành ph嘘 tr詠c 
thu瓜c Trung 逢挨ng; T壱p đoàn Kinh t院 nhà n逢噂c, T鰻ng công ty 91 không ghi c挨 
quan ch栄 qu違n. 

Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n bao g欝m tên c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c 
ch栄 qu違n tr詠c ti院p (n院u có) (đ嘘i v噂i các t鰻 ch泳c kinh t院 có th吋 là công ty m姻) và 
tên c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n. 

a) Tên c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n ph違i đ逢嬰c ghi đ亥y đ栄 ho員c 
đ逢嬰c vi院t t逸t theo quy đ鵜nh t衣i v<n b違n thành l壱p, quy đ鵜nh ch泳c n<ng nhi羽m v映, 
quy隠n h衣n và c挨 c医u t鰻 ch泳c b瓜 máy, phê chu育n, c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng ho員c 
công nh壱n t逢 cách pháp nhân c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c có th育m quy隠n, ví d映: 
B浦ăGIAOăTHỌNGăV一NăT謂I 

 
T一PăAOÀNăAI烏NăL衛CăVI烏TăNAM 

 

H浦IăA唄NG NHÂN DÂN 
T迂NHăNGH烏ăAN 

 

曳YăBANăNHỂNăDỂN 
T迂NHăTHÁIăNGUYểN 

 

b) Tên c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c ch栄 qu違n tr詠c ti院p có th吋 vi院t t逸t nh英ng c映m 
t瑛 thông d映ng nh逢 曳y ban nhân dân (UBND), H瓜i đ欝ng nhân dân (HAND), 
Vi羽t Nam (VN), ví d映: 

UBND T迂NH QU謂NG BỊNH VI烏N KHOA H窺C Xẩ H浦I VN 



S雲ăN浦IăV影 
 

VI烏NăDỂNăT浦CăH窺C 
 

2. K悦 thu壱t trình bày 

Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 2; chi院m 
kho違ng 1/2 trang gi医y theo chi隠u ngang, 荏 phía trên, bên trái. 

Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ch栄 qu違n tr詠c ti院p đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in hoa, 
cùng c叡 ch英 nh逢 c叡 ch英 c栄a Qu嘘c hi羽u, ki吋u ch英 đ泳ng. N院u tên c挨 quan, t鰻 
ch泳c ch栄 qu違n dài, có th吋 trình bày thành nhi隠u dòng. 

Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n trình bày b茨ng ch英 in hoa, cùng 
c叡 ch英 nh逢 c叡 ch英 c栄a Qu嘘c hi羽u, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m, đ逢嬰c đ員t canh gi英a 
d逢噂i tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ch栄 qu違n; phía d逢噂i có đ逢運ng k飲 ngang, nét li隠n, có 
đ瓜 dài b茨ng t瑛 1/3 đ院n 1/2 đ瓜 dài c栄a dòng ch英 và đ員t cân đ嘘i so v噂i dòng ch英. 
Tr逢運ng h嬰p tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n dài có th吋 trình bày thành 
nhi隠u dòng, ví d映: 

B浦 N浦I V影 
C影CăV;NăTH姶ăVÀăL姶UăTR頴ă 

NHÀăN姶閏C 
 

Các dòng ch英 trên đ逢嬰c trình bày cách nhau dòng đ挨n. 
Ai隠uă8.ăS嘘,ăkỦăhi羽uăc栄aăv<năb違nă 
1. Th吋 th泳c 

a) S嘘 c栄a v<n b違n  
S嘘 c栄a v<n b違n là s嘘 th泳 t詠 đ<ng kỦ v<n b違n t衣i v<n th逢 c栄a c挨 quan, t鰻 

ch泳c. S嘘 c栄a v<n b違n đ逢嬰c ghi b茨ng ch英 s嘘 謂-r壱p, b逸t đ亥u t瑛 s嘘 01 vào ngày 
đ亥u n<m và k院t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n<m. 

b) KỦ hi羽u c栄a v<n b違n  
- KỦ hi羽u c栄a v<n b違n có tên lo衣i bao g欝m ch英 vi院t t逸t tên lo衣i v<n b違n 

theo b違ng ch英 vi院t t逸t tên lo衣i v<n b違n và b違n sao kèm theo Thông t逢 này (Ph映 
l映c I) và ch英 vi院t t逸t tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c ch泳c danh nhà n逢噂c (áp d映ng 
đ嘘i v噂i ch泳c danh Ch栄 t鵜ch n逢噂c và Th栄 t逢噂ng Chính ph栄) ban hành v<n b違n, 
ví d映: 

Ngh鵜 quy院t c栄a Chính ph栄 ban hành đ逢嬰c ghi nh逢 sau: S嘘: ầ/NQ-CP  

Ch雨 th鵜 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 ban hành đ逢嬰c ghi nh逢 sau: S嘘: ầ/CT-
TTg. 

Quy院t đ鵜nh c栄a Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng nhân dân ban hành đ逢嬰c ghi nh逢 
sau: S嘘: ầ/QA-HAND  

Báo cáo c栄a các ban c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân đ逢嬰c ghi nh逢 sau: S嘘 
ầ/BC-HAND  



- Ký hi羽u c栄a công v<n bao g欝m ch英 vi院t t逸t tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c 
ch泳c danh nhà n逢噂c ban hành công v<n và ch英 vi院t t逸t tên đ挨n v鵜 (v映, phòng, 
ban, b瓜 ph壱n) so衣n th違o ho員c ch栄 trì so衣n th違o công v<n đó (n院u có), ví d映: 

Công v<n c栄a Chính ph栄 do V映 Hành chính V<n phòng Chính ph栄 so衣n 
th違o: S嘘: ầ/CP-HC. 

Công v<n c栄a B瓜 N瓜i v映 do V映 T鰻 ch泳c Cán b瓜 B瓜 N瓜i v映 so衣n th違o: 
S嘘: ầ/BNV-TCCB 

Công v<n c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân t雨nh do Ban Kinh t院 Ngân sách so衣n 
th違o: S嘘: ầ./HAND-KTNS 

Công v<n c栄a 曳y ban nhân dân t雨nh do t鰻 chuyên viên (ho員c th逢 kỦ) theo 
dõi l┄nh v詠c v<n hóa - xư h瓜i so衣n th違o: S嘘: ầ/UBND-VX 

Công v<n c栄a S荏 N瓜i v映 t雨nh do V<n phòng S荏 so衣n th違o: S嘘: ầ/SNV-
VP 

Tr逢運ng h嬰p các H瓜i đ欝ng, các Ban t逢 v医n c栄a c挨 quan đ逢嬰c s穎 d映ng con 
d医u c栄a c挨 quan đ吋 ban hành v<n b違n và H瓜i đ欝ng, Ban đ逢嬰c ghi là “c挨 quan” 
ban hành v<n b違n thì ph違i l医y s嘘 c栄a H瓜i đ欝ng, Ban, ví d映 Quy院t đ鵜nh s嘘 01 c栄a 
H瓜i đ欝ng thi tuy吋n công ch泳c B瓜 N瓜i v映 đ逢嬰c trình bày nh逢 sau: 

B浦 N浦I V影 
H浦IăA唄NGăTHIăTUY韻NăCỌNGăCH永C 

 

S嘘: 01/QA-HATTCC 

Vi羽c ghi kỦ hi羽u công v<n do UBND c医p huy羽n, c医p xư ban hành bao 
g欝m ch英 vi院t t逸t tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành công v<n và ch英 vi院t t逸t tên l┄nh 
v詠c (các l┄nh v詠c đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i M映c 2, M映c 3, Ch逢挨ng IV, Lu壱t T鰻 ch泳c 
H瓜i đ欝ng nhân dân và 曳y ban nhân dân n<m 2003) đ逢嬰c gi違i quy院t trong công 
v<n. 

Ch英 vi院t t逸t tên c挨 quan, t鰻 ch泳c và các đ挨n v鵜 trong m厩i c挨 quan, t鰻 
ch泳c ho員c l┄nh v詠c (đ嘘i v噂i UBND c医p huy羽n, c医p xư) do c挨 quan, t鰻 ch泳c quy 
đ鵜nh c映 th吋, b違o đ違m ng逸n g丑n, d宇 hi吋u. 

2. K悦 thu壱t trình bày 

S嘘, kỦ hi羽u c栄a v<n b違n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 3, đ逢嬰c đ員t canh gi英a 
d逢噂i tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban hành v<n b違n. 

T瑛 “S嘘” đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in th逢運ng, kỦ hi羽u b茨ng ch英 in hoa, c叡 
ch英 13, ki吋u ch英 đ泳ng; sau t瑛 “S嘘” có d医u hai ch医m; v噂i nh英ng s嘘 nh臼 h挨n 10 
ph違i ghi thêm s嘘 0 phía tr逢噂c; gi英a s嘘 và kỦ hi羽u v<n b違n có d医u g衣ch chéo (/), 
gi英a các nhóm ch英 vi院t t逸t kỦ hi羽u v<n b違n có d医u g衣ch n嘘i (-) không cách ch英, 
ví d映: 

S嘘: 15/QA-HAND (Quy院t đ鵜nh c栄a Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng nhân dân); 



S嘘: 19/HAND-KTNS (Công v<n c栄a Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng nhân dân do 
Ban Kinh t院 ngân sách so衣n th違o); 

S嘘: 23/BC-BNV (Báo cáo c栄a B瓜 N瓜i v映); 
S嘘: 234/SYT-VP (Công v<n c栄a S荏 Y t院 do V<n phòng so衣n th違o). 
Ai隠uă9.ăA鵜aădanhăvàăngày,ătháng,ăn<măbanăhànhăv<năb違nă 
1. Th吋 th泳c 

a) A鵜a danh ghi trên v<n b違n là tên g丑i chính th泳c c栄a đ挨n v鵜 hành chính 
(tên riêng c栄a t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; huy羽n, qu壱n, th鵜 xư, thành 
ph嘘 thu瓜c t雨nh; xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n) n挨i c挨 quan, t鰻 ch泳c đóng tr映 s荏; đ嘘i v噂i 
nh英ng đ挨n v鵜 hành chính đ逢嬰c đ員t tên theo tên ng逢運i, b茨ng ch英 s嘘 ho員c s詠 ki羽n 
l鵜ch s穎 thì ph違i ghi tên g丑i đ亥y đ栄 c栄a đ挨n v鵜 hành chính đó, c映 th吋 nh逢 sau: 

- A鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c Trung 逢挨ng là tên 
c栄a t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng n挨i c挨 quan, t鰻 ch泳c đóng tr映 s荏, ví 
d映: 

V<n b違n c栄a B瓜 Công Th逢挨ng, c栄a Công ty Ai羽n l詠c 1 thu瓜c T壱p đoàn 
Ai羽n l詠c Vi羽t Nam (có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 Hà N瓜i): Hà Nじi, 

V<n b違n c栄a Tr逢運ng Cao đ鰯ng Qu違n tr鵜 kinh doanh thu瓜c B瓜 Tài chính 
(có tr映 s荏 t衣i th鵜 tr医n Nh逢 Qu┻nh, huy羽n M悦 V<n, t雨nh H逢ng Yên): H⇔ng Yên, 

V<n b違n c栄a Vi羽n H違i d逢挨ng h丑c thu瓜c Vi羽n Khoa h丑c và Công ngh羽 
Vi羽t Nam (có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 Nha Trang, t雨nh Khánh Hòa): Khánh Hòa, 

V<n b違n c栄a C映c Thu院 t雨nh Bình D逢挨ng thu瓜c T鰻ng c映c Thu院 (có tr映 s荏 
t衣i th鵜 xư Th栄 D亥u M瓜t, t雨nh Bình D逢挨ng): Bình D⇔¬ng, 

- A鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c c医p t雨nh: 
+ A嘘i v噂i các thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng: là tên c栄a thành ph嘘 tr詠c 

thu瓜c Trung 逢挨ng, ví d映: 
V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 Hà N瓜i và c栄a các s荏, ban, 

ngành thu瓜c thành ph嘘: Hà Nじi, c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 H欝 Chí Minh 
và c栄a các s荏, ban, ngành thu瓜c thành ph嘘: Thành phぐ Hげ Chí Minh, 

+ A嘘i v噂i các t雨nh là tên c栄a t雨nh, ví d映: 
V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân t雨nh H違i D逢挨ng và c栄a các s荏, ban, ngành 

thu瓜c t雨nh (có tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 H違i D逢挨ng, t雨nh H違i D逢挨ng): HＶi D⇔¬ng, 
c栄a 曳y ban nhân dân t雨nh Qu違ng Ninh và c栄a các s荏, ban, ngành thu瓜c t雨nh (có 
tr映 s荏 t衣i thành ph嘘 H衣 Long, t雨nh Qu違ng Ninh): QuＶng Ninh, c栄a 曳y ban nhân 
dân t雨nh Lâm A欝ng và c栄a các s荏, ban, ngành thu瓜c t雨nh (có tr映 s荏 t衣i thành 
ph嘘 Aà L衣t, t雨nh Lâm A欝ng): Lâm Aげng, 

Tr逢運ng h嬰p đ鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a c挨 quan thành ph嘘 thu瓜c t雨nh 
mà tên thành ph嘘 trùng v噂i tên t雨nh thì ghi thêm hai ch英 thành ph嘘 (TP.), ví d映: 



V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân thành ph嘘 Hà T┄nh (t雨nh Hà T┄nh) và c栄a 
các phòng, ban thu瓜c thành ph嘘: TP. Hà T┄nh, 

- A鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c c医p huy羽n là tên c栄a 
huy羽n, qu壱n, th鵜 xư, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh, ví d映: 

V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân huy羽n Sóc S挨n (thành ph嘘 Hà N瓜i) và c栄a 
các phòng, ban thu瓜c huy羽n: Sóc S¬n, 

V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân qu壱n Gò V医p (thành ph嘘 H欝 Chí Minh), 
c栄a các phòng, ban thu瓜c qu壱n: Gò VＸp, 

V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân th鵜 xư Bà R鵜a (t雨nh Bà R鵜a-V┡ng Tàu) và 
c栄a các phòng, ban thu瓜c th鵜 xư: Bà Rおa, 

- A鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân và 
c栄a các t鰻 ch泳c c医p xư là tên c栄a xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n đó, ví d映: 

V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân xư Kim Liên (huy羽n Nam Aàn, t雨nh Ngh羽 
An): Kim Liên, 

V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân ph逢運ng Ai羽n Biên Ph栄 (qu壱n Ba Aình, TP. 
Hà N瓜i): Ph⇔ぜng Aiうn Biên Phて,  

- A鵜a danh ghi trên v<n b違n c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c và đ挨n v鵜 v┡ trang 
nhân dân thu瓜c ph衣m vi qu違n lỦ c栄a B瓜 Công an, B瓜 Qu嘘c phòng đ逢嬰c th詠c 
hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t và quy đ鵜nh c映 th吋 c栄a B瓜 Công an, B瓜 Qu嘘c 
phòng. 

b) Ngày, tháng, n<m ban hành v<n b違n  
Ngày, tháng, n<m ban hành v<n b違n là ngày, tháng, n<m v<n b違n đ逢嬰c 

ban hành. 

Ngày, tháng, n<m ban hành v<n b違n ph違i đ逢嬰c vi院t đ亥y đ栄; các s嘘 ch雨 
ngày, tháng, n<m dùng ch英 s嘘 謂-r壱p; đ嘘i v噂i nh英ng s嘘 ch雨 ngày nh臼 h挨n 10 và 
tháng 1, 2 ph違i ghi thêm s嘘 0 荏 tr逢噂c, c映 th吋: 

Thành phぐ Hげ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 n<m 2009 

Quｆn 1, ngày 10 tháng 02 n<m 2010 

2. K悦 thu壱t trình bày 

A鵜a danh và ngày, tháng, n<m ban hành v<n b違n đ逢嬰c trình bày trên cùng 
m瓜t dòng v噂i s嘘, kỦ hi羽u v<n b違n, t衣i ô s嘘 4, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 
đ院n 14, ki吋u ch英 nghiêng; các ch英 cái đ亥u c栄a đ鵜a danh ph違i vi院t hoa; sau đ鵜a 
danh có d医u ph育y; đ鵜a danh và ngày, tháng, n<m đ逢嬰c đ員t canh gi英a d逢噂i Qu嘘c 
hi羽u. 

Ai隠uă10.ăTênălo衣iăvàătríchăy院uăn瓜iădungăc栄aăv<năb違nă 
1. Th吋 th泳c 



Tên lo衣i v<n b違n là tên c栄a t瑛ng lo衣i v<n b違n do c挨 quan, t鰻 ch泳c ban 
hành. Khi ban hành v<n b違n đ隠u ph違i ghi tên lo衣i, tr瑛 công v<n. 

Trích y院u n瓜i dung c栄a v<n b違n là m瓜t câu ng逸n g丑n ho員c m瓜t c映m t瑛 
ph違n ánh khái quát n瓜i dung ch栄 y院u c栄a v<n b違n. 

2. K悦 thu壱t trình bày  
Tên lo衣i và trích y院u n瓜i dung c栄a các lo衣i v<n b違n có ghi tên lo衣i đ逢嬰c 

trình bày t衣i ô s嘘 5a; tên lo衣i v<n b違n (ngh鵜 quy院t, quy院t đ鵜nh, k院 ho衣ch, báo 
cáo, t運 trình và các lo衣i v<n b違n khác) đ逢嬰c đ員t canh gi英a b茨ng ch英 in hoa, c叡 
ch英 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; trích y院u n瓜i dung v<n b違n đ逢嬰c đ員t canh gi英a, 
ngay d逢噂i tên lo衣i v<n b違n, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 14, ki吋u ch英 đ泳ng, 
đ壱m; bên d逢噂i trích y院u có đ逢運ng k飲 ngang, nét li隠n, có đ瓜 dài b茨ng t瑛 1/3 đ院n 
1/2 đ瓜 dài c栄a dòng ch英 và đ員t cân đ嘘i so v噂i dòng ch英, ví d映: 

QUY蔭TăA卯NH 
V隠ăvi羽căđi隠uăđ瓜ngăcánăb瓜 

 

Trích y院u n瓜i dung công v<n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 5b, sau ch英 “V/v” 
b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 12 đ院n 13, ki吋u ch英 đ泳ng; đ逢嬰c đ員t canh gi英a 
d逢噂i s嘘 và kỦ hi羽u v<n b違n, cách dòng 6pt v噂i s嘘 và kỦ hi羽u v<n b違n, ví d映: 

S嘘: 72/VTLTNN-NVAP 

V/v k院 ho衣ch ki吋m tra công tác  
v<n th逢, l逢u tr英 n<m 2009 

Ai隠uă11.ăN瓜iădungăv<năb違nă 
1. Th吋 th泳c 

a) N瓜i dung v<n b違n là thành ph亥n ch栄 y院u c栄a v<n b違n. 
N瓜i dung v<n b違n ph違i b違o đ違m nh英ng yêu c亥u c挨 b違n sau: 
- Phù h嬰p v噂i hình th泳c v<n b違n đ逢嬰c s穎 d映ng; 
- Phù h嬰p v噂i đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng, chính sách c栄a A違ng; phù h嬰p v噂i 

quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
- A逢嬰c trình bày ng逸n g丑n, rõ ràng, chính xác; 
- S穎 d映ng ngôn ng英 vi院t, cách di宇n đ衣t đ挨n gi違n, d宇 hi吋u; 
- Dùng t瑛 ng英 ti院ng Vi羽t Nam ph鰻 thông (không dùng t瑛 ng英 đ鵜a ph逢挨ng 

và t瑛 ng英 n逢噂c ngoài n院u không th詠c s詠 c亥n thi院t). A嘘i v噂i thu壱t ng英 chuyên 
môn c亥n xác đ鵜nh rõ n瓜i dung thì ph違i đ逢嬰c gi違i thích trong v<n b違n; 

- Ch雨 đ逢嬰c vi院t t逸t nh英ng t瑛, c映m t瑛 thông d映ng, nh英ng t瑛 thu瓜c ngôn 
ng英 ti院ng Vi羽t d宇 hi吋u. A嘘i v噂i nh英ng t瑛, c映m t瑛 đ逢嬰c s穎 d映ng nhi隠u l亥n trong 
v<n b違n thì có th吋 vi院t t逸t, nh逢ng các ch英 vi院t t逸t l亥n đ亥u c栄a t瑛, c映m t瑛 ph違i 
đ逢嬰c đ員t trong d医u ngo員c đ挨n ngay sau t瑛, c映m t瑛 đó; 



- Khi vi羽n d磯n l亥n đ亥u v<n b違n có liên quan, ph違i ghi đ亥y đ栄 tên lo衣i, s嘘, 
kỦ hi羽u v<n b違n, ngày, tháng, n<m ban hành v<n b違n, tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ban 
hành v<n b違n, trích y院u n瓜i dung v<n b違n (đ嘘i v噂i lu壱t và pháp l羽nh ch雨 ghi tên 
lo衣i và tên c栄a lu壱t, pháp l羽nh), ví d映: “ầ đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 
110/2004/NA-CP ngày 08 tháng 4 n<m 2004 c栄a Chính ph栄 v隠 công tác v<n 
th逢”; trong các l亥n vi羽n d磯n ti院p theo, ch雨 ghi tên lo衣i và s嘘, kỦ hi羽u c栄a v<n 
b違n đó; 

- Vi院t hoa trong v<n b違n hành chính đ逢嬰c th詠c hi羽n theo Ph映 l映c VI - 
Quy đ鵜nh vi院t hoa trong v<n b違n hành chính. 

b) B嘘 c映c c栄a v<n b違n  
Tùy theo th吋 lo衣i và n瓜i dung, v<n b違n có th吋 có ph亥n c<n c泳 pháp lỦ đ吋 

ban hành, ph亥n m荏 đ亥u và có th吋 đ逢嬰c b嘘 c映c theo ph亥n, ch逢挨ng, m映c, đi隠u, 
kho違n, đi吋m ho員c đ逢嬰c phân chia thành các ph亥n, m映c t瑛 l噂n đ院n nh臼 theo m瓜t 
trình t詠 nh医t đ鵜nh, c映 th吋: 

- Ngh鵜 quy院t (cá bi羽t): theo đi隠u, kho違n, đi吋m ho員c theo kho違n, đi吋m; 
- Quy院t đ鵜nh (cá bi羽t): theo đi隠u, kho違n, đi吋m; các quy ch院 (quy đ鵜nh) 

ban hành kèm theo quy院t đ鵜nh: theo ch逢挨ng, m映c, đi隠u, kho違n, đi吋m; 
- Ch雨 th鵜 (cá bi羽t): theo kho違n, đi吋m; 
- Các hình th泳c v<n b違n hành chính khác: theo ph亥n, m映c, kho違n, đi吋m 

ho員c theo kho違n, đi吋m. 
A嘘i v噂i các hình th泳c v<n b違n đ逢嬰c b嘘 c映c theo ph亥n, ch逢挨ng, m映c, đi隠u 

thì ph亥n, ch逢挨ng, m映c, đi隠u ph違i có tiêu đ隠. 
2. K悦 thu壱t trình bày  
N瓜i dung v<n b違n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 6. 
Ph亥n n瓜i dung (b違n v<n) đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in th逢運ng (đ逢嬰c dàn 

đ隠u c違 hai l隠), ki吋u ch英 đ泳ng; c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14 (ph亥n l運i v<n trong m瓜t v<n 
b違n ph違i dùng cùng m瓜t c叡 ch英); khi xu嘘ng dòng, ch英 đ亥u dòng ph違i ph違i lùi 
vào t瑛 1cm đ院n 1,27cm (1 default tab); kho違ng cách gi英a các đo衣n v<n 
(paragraph) đ員t t嘘i thi吋u là 6pt; kho違ng cách gi英a các dòng hay cách dòng (line 
spacing) ch丑n t嘘i thi吋u t瑛 cách dòng đ挨n (single line spacing) ho員c t瑛 15pt 
(exactly line spacing) tr荏 lên; kho違ng cách t嘘i đa gi英a các dòng là 1,5 dòng (1,5 
lines). 

A嘘i v噂i nh英ng v<n b違n có ph亥n c<n c泳 pháp lỦ đ吋 ban hành thì sau m厩i 
c<n c泳 ph違i xu嘘ng dòng, cu嘘i dòng có d医u “ch医m ph育y”, riêng c<n c泳 cu嘘i cùng 
k院t thúc b茨ng d医u “ph育y”. 

Tr逢運ng h嬰p n瓜i dung v<n b違n đ逢嬰c b嘘 c映c theo ph亥n, ch逢挨ng, m映c, đi隠u, 
kho違n, đi吋m thì trình bày nh逢 sau: 

- Ph亥n, ch逢挨ng: T瑛 “Ph亥n”, “Ch逢挨ng” và s嘘 th泳 t詠 c栄a ph亥n, ch逢挨ng 
đ逢嬰c trình bày trên m瓜t dòng riêng, canh gi英a, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 



13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. S嘘 th泳 t詠 c栄a ph亥n, ch逢挨ng dùng ch英 s嘘 La 
Mã. Tiêu đ隠 (tên) c栄a ph亥n, ch逢挨ng đ逢嬰c trình bày ngay d逢噂i, canh gi英a, b茨ng 
ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; 

- M映c: T瑛 “M映c” và s嘘 th泳 t詠 c栄a m映c đ逢嬰c trình bày trên m瓜t dòng 
riêng, canh gi英a, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. 
S嘘 th泳 t詠 c栄a m映c dùng ch英 s嘘 謂 - r壱p. Tiêu đ隠 c栄a m映c đ逢嬰c trình bày ngay 
d逢噂i, canh gi英a, b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 12 đ院n 13, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; 

- Ai隠u: T瑛 “Ai隠u”, s嘘 th泳 t詠 và tiêu đ隠 c栄a đi隠u đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 
in th逢運ng, cách l隠 trái 1 default tab, s嘘 th泳 t詠 c栄a đi隠u dùng ch英 s嘘 謂-r壱p, sau 
s嘘 th泳 t詠 có d医u ch医m; c叡 ch英 b茨ng c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-14), ki吋u ch英 
đ泳ng, đ壱m; 

- Kho違n: S嘘 th泳 t詠 các kho違n trong m厩i m映c dùng ch英 s嘘 謂-r壱p, sau s嘘 
th泳 t詠 có d医u ch医m, c叡 ch英 s嘘 b茨ng c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-14), ki吋u ch英 
đ泳ng; n院u kho違n có tiêu đ隠, s嘘 th泳 t詠 và tiêu đ隠 c栄a kho違n đ逢嬰c trình bày trên 
m瓜t dòng riêng, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 b茨ng c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-
14), ki吋u ch英 đ泳ng; 

- Ai吋m: Th泳 t詠 các đi吋m trong m厩i kho違n dùng các ch英 cái ti院ng Vi羽t 
theo th泳 t詠 abc, sau có d医u đóng ngo員c đ挨n, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 b茨ng 
c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-14), ki吋u ch英 đ泳ng. 

Tr逢運ng h嬰p n瓜i dung v<n b違n đ逢嬰c phân chia thành các ph亥n, m映c, 
kho違n, đi吋m thì trình bày nh逢 sau: 

- Ph亥n (n院u có): T瑛 “Ph亥n” và s嘘 th泳 t詠 c栄a ph亥n đ逢嬰c trình bày trên m瓜t 
dòng riêng, canh gi英a, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, 
đ壱m; s嘘 th泳 t詠 c栄a ph亥n dùng ch英 s嘘 La Mư. Tiêu đ隠 c栄a ph亥n đ逢嬰c trình bày 
ngay d逢噂i, canh gi英a, b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, 
đ壱m; 

- M映c: S嘘 th泳 t詠 các m映c dùng ch英 s嘘 La Mư, sau có d医u ch医m và đ逢嬰c 
trình bày cách l隠 trái 1 default tab; tiêu đ隠 c栄a m映c đ逢嬰c trình bày cùng m瓜t 
hàng v噂i s嘘 th泳 t詠, b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; 

- Kho違n: S嘘 th泳 t詠 các kho違n trong m厩i m映c dùng ch英 s嘘 謂-r壱p, sau s嘘 
th泳 t詠 có d医u ch医m, c叡 ch英 s嘘 b茨ng c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-14), ki吋u ch英 
đ泳ng; n院u kho違n có tiêu đ隠, s嘘 th泳 t詠 và tiêu đ隠 c栄a kho違n đ逢嬰c trình bày trên 
m瓜t dòng riêng, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 b茨ng c叡 ch英 c栄a ph亥n l運i v<n (13-
14), ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; 

- Ai吋m trình bày nh逢 tr逢運ng h嬰p n瓜i dung v<n b違n đ逢嬰c b嘘 c映c theo 
ph亥n, ch逢挨ng, m映c, đi隠u, kho違n, đi吋m. 

Ai隠uă12.ăQuy隠năh衣n,ăch泳căv映,ăh丑ă tênăvàăch英ăkỦăc栄aăng逢運iăcóă th育mă
quy隠nă 

1. Th吋 th泳c 



a) Vi羽c ghi quy隠n h衣n c栄a ng逢運i ký đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: 
- Tr逢運ng h嬰p kỦ thay m員t t壱p th吋 thì ph違i ghi ch英 vi院t t逸t “TM.” (thay 

m員t) vào tr逢噂c tên t壱p th吋 lưnh đ衣o ho員c tên c挨 quan, t鰻 ch泳c, ví d映: 
TM.ăH浦IăA唄NGăNHỂNăDỂN TM.ăAOÀNăA萎IăBI韻UăQU渦CăH浦I 

- Tr逢運ng h嬰p kỦ thay ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c thì ph違i ghi ch英 
vi院t t逸t “KT.” (kỦ thay) vào tr逢噂c ch泳c v映 c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u, ví d映: 

KT.ăCH曳ăT卯CH 
PHịăCH曳ăT卯CH 

KT.ăB浦ăTR姶雲NG 
TH永ăTR姶雲NG 

Tr逢運ng h嬰p c医p phó đ逢嬰c giao ph映 trách thì th詠c hi羽n nh逢 c医p phó kỦ 
thay c医p tr逢荏ng; 

- Tr逢運ng h嬰p kỦ th瑛a l羽nh thì ph違i ghi ch英 vi院t t逸t “TL.” (th瑛a l羽nh) vào 
tr逢噂c ch泳c v映 c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, ví d映: 

TL.ăB浦ăTR姶雲NG 
V影ăTR姶雲NGăV影ăT蔚ăCH永CăCÁNăB浦 

TL.ăCH曳ăT卯CH 
CHÁNHăV;NăPHọNG 

- Tr逢運ng h嬰p kỦ th瑛a 栄y quy隠n thì ph違i ghi ch英 vi院t t逸t “TUQ.” (th瑛a 栄y 
quy隠n) vào tr逢噂c ch泳c v映 c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c, ví d映: 

TUQ. GIÁMăA渦C 
TR姶雲NGăPHọNGăT蔚ăCH永CăCÁNăB浦 

b) Ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ  
Ch泳c v映 ghi trên v<n b違n là ch泳c v映 lưnh đ衣o chính th泳c c栄a ng逢運i kỦ 

v<n b違n trong c挨 quan, t鰻 ch泳c; ch雨 ghi ch泳c v映 nh逢 B瓜 tr逢荏ng (B瓜 tr逢荏ng, Ch栄 
nhi羽m), Th泳 tr逢荏ng, Ch栄 t鵜ch, Phó Ch栄 t鵜ch, Giám đ嘘c, Phó Giám đ嘘c, Q. 
Giám đ嘘c (Quy隠n Giám đ嘘c) v.vầ, không ghi nh英ng ch泳c v映 mà Nhà n逢噂c 
không quy đ鵜nh nh逢: c医p phó th逢運ng tr詠c, c医p phó ph映 trách, v.vầ; không ghi 
l衣i tên c挨 quan, t鰻 ch泳c, tr瑛 các v<n b違n liên t鵜ch, v<n b違n do hai hay nhi隠u c挨 
quan, t鰻 ch泳c ban hành; vi羽c kỦ th瑛a l羽nh, kỦ th瑛a 栄y quy隠n do các c挨 quan, t鰻 
ch泳c quy đ鵜nh c映 th吋 b茨ng v<n b違n. 

Ch泳c danh ghi trên v<n b違n do các t鰻 ch泳c t逢 v医n (không thu瓜c c挨 c医u t鰻 
ch泳c c栄a c挨 quan đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i quy院t đ鵜nh thành l壱p; quy院t đ鵜nh quy đ鵜nh 
ch泳c n<ng, nhi羽m v映, c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a c挨 quan) ban hành là ch泳c danh lưnh 
đ衣o c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n trong ban ho員c h瓜i đ欝ng. A嘘i v噂i nh英ng ban, h瓜i 
đ欝ng không đ逢嬰c phép s穎 d映ng con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c thì ch雨 ghi ch泳c 
danh c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n trong ban ho員c h瓜i đ欝ng, không đ逢嬰c ghi ch泳c v映 
trong c挨 quan, t鰻 ch泳c. 

Ch泳c v映 (Ch泳c danh) c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n do h瓜i đ欝ng ho員c ban ch雨 đ衣o 
c栄a Nhà n逢噂c ban hành mà lưnh đ衣o B瓜 Xây d詠ng làm Tr逢荏ng ban ho員c Phó 
Tr逢荏ng ban, Ch栄 t鵜ch ho員c Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng đ逢嬰c ghi nh逢 sau, ví d映: 

TM.ăH浦IăA唄NGă 
CH曳ăT卯CH 

KT.ăTR姶雲NGăBAN 
PHịăTR姶雲NGăBAN 



(Chの ký, dＸu cてa Bじ Xây dばng) 
B浦ăTR姶雲NGăB浦ăXỂYăD衛NG 

Nguy宇năV<năA 

(Chの ký, dＸu cてa Bじ Xây dばng) 
TH永ăTR姶雲NGăB浦ăXỂYăD衛NG 

Tr亥năV<năB 

Ch泳c v映 (Ch泳c danh) c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n do h瓜i đ欝ng ho員c ban c栄a B瓜 
Xây d詠ng ban hành mà Th泳 tr逢荏ng B瓜 Xây d詠ng làm Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ho員c 
Tr逢荏ng ban, lưnh đ衣o các C映c, V映 thu瓜c B瓜 Xây d詠ng làm Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng ho員c Phó Tr逢荏ng ban đ逢嬰c ghi nh逢 sau, ví d映: 

TM.ăH浦IăA唄NGă 
CH曳ăT卯CH 

(Chの ký, dＸu cてa Bじ Xây dばng) 
TH永ăTR姶雲NG 
Tr亥năV<năB 

KT.ăTR姶雲NGăBAN 
PHịăTR姶雲NGăBAN 

(Chの ký, dＸu cてa Bじ Xây dばng) 
V影ăTR姶雲NGăV影ăT蔚ăCH永CăCÁNăB浦 

LêăV<năC 

c) H丑 tên bao g欝m h丑, tên đ羽m (n院u có) và tên c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n  
A嘘i v噂i v<n b違n hành chính, tr逢噂c h丑 tên c栄a ng逢運i kỦ, không ghi h丑c 

hàm, h丑c v鵜 và các danh hi羽u danh d詠 khác. A嘘i v噂i v<n b違n giao d鵜ch; v<n b違n 
c栄a các t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p giáo d映c, y t院, khoa h丑c ho員c l詠c l逢嬰ng v┡ trang 
đ逢嬰c ghi thêm h丑c hàm, h丑c v鵜, quân hàm. 

2. K悦 thu壱t trình bày  
Quy隠n h衣n, ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 7a; ch泳c v映 

khác c栄a ng逢運i kỦ đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 7b; các ch英 vi院t t逸t quy隠n h衣n nh逢: 
“TM.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.” ho員c quy隠n h衣n và ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ đ逢嬰c 
trình bày ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. 

H丑 tên c栄a ng逢運i kỦ v<n b違n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 7b; b茨ng ch英 in 
th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m, đ逢嬰c đ員t canh gi英a so v噂i 
quy隠n h衣n, ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ. 

Ch英 kỦ c栄a ng逢運i có th育m quy隠n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 7c. 
Ai隠uă13.ăD医uăc栄aăc挨ăquan,ăt鰻ăch泳că 
1. Vi羽c đóng d医u trên v<n b違n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 2 

và Kho違n 3 Ai隠u 26 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 110/2004/NA-CP ngày 08 tháng 4 n<m 2004 
c栄a Chính ph栄 v隠 công tác v<n th逢 và quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t có liên quan; vi羽c 
đóng d医u giáp lai đ嘘i v噂i v<n b違n, tài li羽u chuyên ngành và ph映 l映c kèm theo 
đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 4 Ai隠u 26 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 110/2004/NA-
CP. 

2. D医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 8; d医u giáp lai đ逢嬰c 
đóng vào kho違ng gi英a mép ph違i c栄a v<n b違n ho員c ph映 l映c v<n b違n, trùm lên 
m瓜t ph亥n các t運 gi医y; m厩i d医u đóng t嘘i đa 05 trang v<n b違n. 

Ai隠uă14.ăN挨iănh壱n 

1. Th吋 th泳c  



N挨i nh壱n xác đ鵜nh nh英ng c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và cá nhân nh壱n v<n 
b違n và có trách nhi羽m nh逢 đ吋 xem xét, gi違i quy院t; đ吋 thi hành; đ吋 ki吋m tra, 
giám sát; đ吋 báo cáo; đ吋 trao đ鰻i công vi羽c; đ吋 bi院t và đ吋 l逢u. 

N挨i nh壱n ph違i đ逢嬰c xác đ鵜nh c映 th吋 trong v<n b違n. C<n c泳 quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t; c<n c泳 ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c và quan 
h羽 công tác; c<n c泳 yêu c亥u gi違i quy院t công vi羽c, đ挨n v鵜 ho員c cá nhân so衣n th違o 
ho員c ch栄 trì so衣n th違o có trách nhi羽m đ隠 xu医t nh英ng c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và 
cá nhân nh壱n v<n b違n trình ng逢運i kỦ v<n b違n quy院t đ鵜nh. 

A嘘i v噂i v<n b違n ch雨 g穎i cho m瓜t s嘘 đ嘘i t逢嬰ng c映 th吋 thì ph違i ghi tên t瑛ng 
c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân nh壱n v<n b違n; đ嘘i v噂i v<n b違n đ逢嬰c g穎i cho m瓜t ho員c 
m瓜t s嘘 nhóm đ嘘i t逢嬰ng nh医t đ鵜nh thì n挨i nh壱n đ逢嬰c ghi chung, ví d映: 

- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
- 曳y ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; 
A嘘i v噂i nh英ng v<n b違n có ghi tên lo衣i, n挨i nh壱n bao g欝m t瑛 “N挨i nh壱n” 

và ph亥n li羽t kê các c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và cá nhân nh壱n v<n b違n. 
A嘘i v噂i công v<n hành chính, n挨i nh壱n bao g欝m hai ph亥n: 
- Ph亥n th泳 nh医t bao g欝m t瑛 “Kính g穎i”, sau đó là tên các c挨 quan, t鰻 

ch泳c ho員c đ挨n v鵜, cá nhân tr詠c ti院p gi違i quy院t công vi羽c; 
- Ph亥n th泳 hai bao g欝m t瑛 “N挨i nh壱n”, phía d逢噂i là t瑛 “Nh逢 trên”, ti院p 

theo là tên các c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và cá nhân có liên quan khác nh壱n v<n 
b違n. 

2. K悦 thu壱t trình bày  
N挨i nh壱n đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 9a và 9b. 
Ph亥n n挨i nh壱n t衣i ô s嘘 9a đ逢嬰c trình bày nh逢 sau: 
- T瑛 “Kính g穎i” và tên các c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c cá nhân nh壱n v<n b違n 

đ逢嬰c trình bày b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng; 
- Sau t瑛 “Kính g穎i” có d医u hai ch医m; n院u công v<n g穎i cho m瓜t c挨 quan, 

t鰻 ch泳c ho員c m瓜t cá nhân thì t瑛 “Kính g穎i” và tên c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c cá 
nhân đ逢嬰c trình bày trên cùng m瓜t dòng; tr逢運ng h嬰p công v<n g穎i cho hai c挨 
quan, t鰻 ch泳c ho員c cá nhân tr荏 lên thì xu嘘ng dòng; tên m厩i c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá 
nhân ho員c m厩i nhóm c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân đ逢嬰c trình bày trên m瓜t dòng 
riêng, đ亥u dòng có g衣ch đ亥u dòng, cu嘘i dòng có d医u ch医m ph育y, cu嘘i dòng cu嘘i 
cùng có d医u ch医m; các g衣ch đ亥u dòng đ逢嬰c trình bày th鰯ng hàng v噂i nhau d逢噂i 
d医u hai ch医m. 

Ph亥n n挨i nh壱n t衣i ô s嘘 9b (áp d映ng chung đ嘘i v噂i công v<n hành chính và 
các lo衣i v<n b違n khác) đ逢嬰c trình bày nh逢 sau: 



- T瑛 “N挨i nh壱n” đ逢嬰c trình bày trên m瓜t dòng riêng (ngang hàng v噂i 
dòng ch英 “quy隠n h衣n, ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ” và sát l隠 trái), sau có d医u hai 
ch医m, b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 12, ki吋u ch英 nghiêng, đ壱m; 

- Ph亥n li羽t kê các c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và cá nhân nh壱n v<n b違n đ逢嬰c 
trình bày b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 11, ki吋u ch英 đ泳ng; tên m厩i c挨 quan, t鰻 
ch泳c, đ挨n v鵜 và cá nhân ho員c m厩i nhóm c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 nh壱n v<n b違n 
đ逢嬰c trình bày trên m瓜t dòng riêng, đ亥u dòng có g衣ch đ亥u dòng sát l隠 trái, cu嘘i 
dòng có d医u ch医m ph育u; riêng dòng cu嘘i cùng bao g欝m ch英 “L逢u” sau có d医u 
hai ch医m, ti院p theo là ch英 vi院t t逸t “VT” (V<n th逢 c挨 quan, t鰻 ch泳c), d医u ph育y, 
ch英 vi院t t逸t tên đ挨n v鵜 (ho員c b瓜 ph壱n) so衣n th違o v<n b違n và s嘘 l逢嬰ng b違n l逢u 
(ch雨 trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t), cu嘘i cùng là d医u ch医m. 

Ai隠uă15.ăCácăthànhăph亥năkhác 
1. Th吋 th泳c  
a) D医u ch雨 m泳c đ瓜 m壱t 
Vi羽c xác đ鵜nh và đóng d医u đ瓜 m壱t (tuy羽t m壱t, t嘘i m壱t ho員c m壱t), d医u thu 

h欝i đ嘘i v噂i v<n b違n có n瓜i dung bí m壱t nhà n逢噂c đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh 
t衣i Ai隠u 5, 6, 7, 8 c栄a Pháp l羽nh B違o v羽 bí m壱t nhà n逢噂c n<m 2000. 

b) D医u ch雨 m泳c đ瓜 kh育n 

Tùy theo m泳c đ瓜 c亥n đ逢嬰c chuy吋n phát nhanh, v<n b違n đ逢嬰c xác đ鵜nh đ瓜 
kh育n theo b嘘n m泳c sau: kh育n, th逢嬰ng kh育n, h臼a t嘘c, h臼a t嘘c h姻n gi運; khi so衣n 
th違o v<n b違n có tính ch医t kh育n, đ挨n v鵜 ho員c cá nhân so衣n th違o v<n b違n đ隠 xu医t 
m泳c đ瓜 kh育n trình ng逢運i kỦ v<n b違n quy院t đ鵜nh. 

c) A嘘i v噂i nh英ng v<n b違n có ph衣m vi, đ嘘i t逢嬰ng đ逢嬰c ph鰻 bi院n, s穎 d映ng 
h衣n ch院, s穎 d映ng các ch雨 d磯n v隠 ph衣m vi l逢u hành nh逢 “TR謂 L萎I SAU KHI 
H窺P (H浦I NGH卯)”, “XEM XONG TR謂 L萎I”, “L姶U HẨNH N浦I B浦”. 

d) A嘘i v噂i công v<n, ngoài các thành ph亥n đ逢嬰c quy đ鵜nh có th吋 b鰻 sung 
đ鵜a ch雨 c挨 quan, t鰻 ch泳c; đ鵜a ch雨 th逢 đi羽n t穎 (E-Mail); s嘘 đi羽n tho衣i, s嘘 Telex, 
s嘘 Fax; đ鵜a ch雨 trang thông tin đi羽n t穎 (Website). 

đ) A嘘i v噂i nh英ng v<n b違n c亥n đ逢嬰c qu違n lỦ ch員t ch胤 v隠 s嘘 l逢嬰ng b違n 
phát hành ph違i có kỦ hi羽u ng逢運i đánh máy và s嘘 l逢嬰ng b違n phát hành. 

e) Tr逢運ng h嬰p v<n b違n có ph映 l映c kèm theo thì trong v<n b違n ph違i có ch雨 
d磯n v隠 ph映 l映c đó. Ph映 l映c v<n b違n ph違i có tiêu đ隠; v<n b違n có t瑛 hai ph映 l映c 
tr荏 lên thì các ph映 l映c ph違i đ逢嬰c đánh s嘘 th泳 t詠 b茨ng ch英 s嘘 La Mư. 

g) V<n b違n có hai trang tr荏 lên thì ph違i đánh s嘘 trang b茨ng ch英 s嘘 謂-r壱p. 
2. K悦 thu壱t trình bày 

a) D医u ch雨 m泳c đ瓜 m壱t 
Con d医u các đ瓜 m壱t (TUY烏T M一T, T渦I M一T ho員c M一T) và d医u thu 

h欝i đ逢嬰c kh逸c s印n theo quy đ鵜nh t衣i M映c 2 Thông t逢 s嘘 12/2002/TT-BCA ngày 



13 tháng 9 n<m 2002 h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 33/2002/NA-CP c栄a 
Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t thi hành Pháp l羽nh B違o v羽 bí m壱t nhà n逢噂c n<m 
2000. D医u đ瓜 m壱t đ逢嬰c đóng vào ô s嘘 10a, d医u thu h欝i đ逢嬰c đóng vào ô s嘘 11. 

b) D医u ch雨 m泳c đ瓜 kh育n 

Con d医u các đ瓜 kh育n đ逢嬰c kh逸c s印n hình ch英 nh壱t có kích th逢噂c 30mm x 
8mm, 40mm x 8mm và 20mm x 8mm, trên đó các t瑛 “KH域N”, “TH姶営NG 
KH域N”, “H碓A T渦C” và “H碓A T渦C H因N GI云” trình bày b茨ng ch英 in hoa, 
phông ch英 Times New Roman c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m và đ員t 
cân đ嘘i trong khung hình ch英 nh壱t vi隠n đ挨n. D医u đ瓜 kh育n đ逢嬰c đóng vào ô s嘘 
10b. M詠c đ吋 đóng d医u đ瓜 kh育n dùng màu đ臼 t逢挨i. 

c) Các ch雨 d磯n v隠 ph衣m vi l逢u hành 

Các ch雨 d磯n v隠 ph衣m vi l逢u hành trình bày t衣i ô s嘘 11; các c映m t瑛 “TR謂 
L萎I SAU KHI H窺P (H浦I NGH卯)”, “XEM XONG TR謂 L萎I”, “L姶U HẨNH 
N浦I B浦” trình bày cân đ嘘i trong m瓜t khung hình ch英 nh壱t vi隠n đ挨n, b茨ng ch英 
in hoa, phông ch英 Times New Roman, c叡 ch英 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. 

d) A鵜a ch雨 c挨 quan, t鰻 ch泳c; đ鵜a ch雨 th逢 đi羽n t穎 (E-Mail); s嘘 đi羽n tho衣i, s嘘 
Telex, s嘘 Fax; đ鵜a ch雨 Trang thông tin đi羽n t穎 (Website). 

Các thành ph亥n này đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 14 trang th泳 nh医t c栄a v<n b違n, 
b茨ng ch英 in th逢運ng, c叡 ch英 t瑛 11 đ院n 12, ki吋u ch英 đ泳ng, d逢噂i m瓜t đ逢運ng k飲 
nét li隠n kéo dài h院t chi隠u ngang c栄a vùng trình bày v<n b違n. 

đ) KỦ hi羽u ng逢運i đánh máy và s嘘 l逢嬰ng b違n phát hành 

A逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 13; kỦ hi羽u b茨ng ch英 in hoa, s嘘 l逢嬰ng b違n b茨ng 
ch英 s嘘 謂-r壱p, c叡 ch英 11, ki吋u ch英 đ泳ng. 

e) Ph映 l映c v<n b違n  
Ph映 l映c v<n b違n đ逢嬰c trình bày trên các trang riêng; t瑛 “Ph映 l映c” và s嘘 

th泳 t詠 c栄a ph映 l映c đ逢嬰c trình bày thành m瓜t dòng riêng, canh gi英a, b茨ng ch英 in 
th逢運ng, c叡 ch英 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m; tên ph映 l映c đ逢嬰c trình bày canh gi英a, 
b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. 

g) S嘘 trang v<n b違n  
S嘘 trang đ逢嬰c trình bày t衣i góc ph違i 荏 cu嘘i trang gi医y (ph亥n footer) b茨ng 

ch英 s嘘 謂-r壱p, c叡 ch英 13-14, ki吋u ch英 đ泳ng, không đánh s嘘 trang th泳 nh医t. S嘘 
trang c栄a ph映 l映c đ逢嬰c đánh s嘘 riêng theo t瑛ng ph映 l映c. 

M磯u ch英 và chi ti院t trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c v<n b違n đ逢嬰c minh 
h丑a t衣i Ph映 l映c IV kèm theo Thông t逢 này. 

M磯u trình bày m瓜t s嘘 lo衣i v<n b違n hành chính đ逢嬰c minh h丑a t衣i Ph映 l映c 
V kèm theo Thông t逢 này. 

Ch逢挨ngăIII 
TH韻ăTH永CăVÀăK駅ăTHU一TăTRỊNHăBÀYăB謂NăSAO 



Ai隠uă16.ăTh吋ăth泳căb違năsao 

Th吋 th泳c b違n sao bao g欝m: 
1. Hình th泳c sao 

“SAO Y B謂N CHệNH” ho員c “TRÍCH SAO” ho員c “SAO L影C”. 

2. Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c sao v<n b違n  
3. S嘘, kỦ hi羽u b違n sao bao g欝m s嘘 th泳 t詠 đ<ng kỦ đ逢嬰c đánh chung cho 

các lo衣i b違n sao do c挨 quan, t鰻 ch泳c th詠c hi羽n và ch英 vi院t t逸t tên lo衣i b違n sao 
theo B違ng ch英 vi院t t逸t tên lo衣i v<n b違n và b違n sao kèm theo Thông t逢 này (Ph映 
l映c I). S嘘 đ逢嬰c ghi b茨ng ch英 s嘘 謂-r壱p, b逸t đ亥u t瑛 s嘘 01 vào ngày đ亥u n<m và 
k院t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n<m. 

4. Các thành ph亥n th吋 th泳c khác c栄a b違n sao v<n b違n g欝m đ鵜a danh và 
ngày, tháng, n<m sao; quy隠n h衣n, ch泳c v映, h丑 tên và ch英 kỦ c栄a ng逢運i có th育m 
quy隠n; d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c sao v<n b違n và n挨i nh壱n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
h逢噂ng d磯n t衣i Ai隠u 9, 12, 13 và 14 c栄a Thông t逢 này. 

Ai隠uă17.ăK悦ăthu壱tătrìnhăbàyă 
1. V鵜 trí trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c b違n sao (trên trang gi医y kh鰻 

A4) 

Th詠c hi羽n theo s挨 đ欝 b嘘 trí các thành ph亥n th吋 th泳c b違n sao kèm theo 
Thông t逢 này (Ph映 l映c III). 

Các thành ph亥n th吋 th泳c b違n sao đ逢嬰c trình bày trên cùng m瓜t t運 gi医y, 
ngay sau ph亥n cu嘘i cùng c栄a v<n b違n c亥n sao đ逢嬰c photocopy, d逢噂i m瓜t đ逢運ng 
k飲 nét li隠n, kéo dài h院t chi隠u ngang c栄a vùng trình bày v<n b違n. 

2. K悦 thu壱t trình bày b違n sao  
a) C映m t瑛 “SAO Y B謂N CHệNH”, “TRÍCH SAO” ho員c “SAO L影C” 

đ逢嬰c trình bày t衣i ô s嘘 1 (Ph映 l映c III) b茨ng ch英 in hoa, c叡 ch英 t瑛 13 đ院n 14, 
ki吋u ch英 đ泳ng, đ壱m. 

b) Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c sao v<n b違n (t衣i ô s嘘 2); s嘘, kỦ hi羽u b違n sao (t衣i ô 
s嘘 3); đ鵜a danh và ngày, tháng, n<m sao (t衣i ô s嘘 4); ch泳c v映, h丑 tên và ch英 kỦ 
c栄a ng逢運i có th育m quy隠n (t衣i ô s嘘 5a, 5b và 5c); d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c sao 
v<n b違n (t衣i ô s嘘 6); n挨i nh壱n (t衣i ô s嘘 7) đ逢嬰c trình bày theo h逢噂ng d磯n trình 
bày các thành ph亥n th吋 th泳c t衣i Ph映 l映c III. 

M磯u ch英 và chi ti院t trình bày các thành ph亥n th吋 th泳c b違n sao đ逢嬰c minh 
h丑a t衣i Ph映 l映c IV; m磯u trình bày b違n sao đ逢嬰c minh h丑a t衣i Ph映 l映c V kèm 
theo Thông t逢 này. 

Ch逢挨ngăIV 

T蔚ăCH永CăTH衛CăHI烏N 

Ai隠uă18.ăAi隠uăkho違năthiăhành 



Thông t逢 này có hi羽u l詠c sau 45 ngày k吋 t瑛 ngày kỦ. 
Nh英ng quy đ鵜nh v隠 th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n hành chính và 

b違n sao v<n b違n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 55/2005/TTLT-BNV-
VPCP ngày 06 tháng 5 n<m 2005 c栄a B瓜 N瓜i v映 và V<n phòng Chính ph栄 
h逢噂ng d磯n th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n hành chính trái v噂i Thông t逢 
này b鵜 bưi b臼. 

Ai隠uă19.ăT鰻ăch泳căth詠căhi羽nă 
B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, 曳y ban nhân dân các 

t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng, T壱p đoàn kinh t院 nhà n逢噂c, T鰻ng công 
ty nhà n逢噂c (91) ch鵜u trách nhi羽m t鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n Thông t逢 này. 

Các B瓜, ngành c<n c泳 quy đ鵜nh th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n t衣i 
Thông t逢 này đ吋 quy đ鵜nh th吋 th泳c và k悦 thu壱t trình bày v<n b違n chuyên ngành 
cho phù h嬰p. 

 

 
N¬i nhｆn: 
- Th栄 t逢噂ng, các Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 
- V<n phòng Trung 逢挨ng A違ng; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
-  HAND, UBND các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c TW; 
- Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 
- Tòa án nhân dân t嘘i cao; 
- Ki吋m toán Nhà n逢噂c; 
- C挨 quan Trung 逢挨ng c栄a các đoàn th吋; 
- Các T壱p đoàn kinh t院, T鰻ng công ty nhà n逢噂c (91); 
- C映c V<n th逢 và L逢u tr英 nhà n逢噂c (10b); 
- C映c Ki吋m tra v<n b違n QPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- Công báo; 
- BNV: B瓜 tr逢荏ng, các Th泳 tr逢荏ng, các đ挨n v鵜 thu瓜c và 
tr詠c thu瓜c B瓜; 
- VPCP: B瓜 tr逢荏ng CN, các Phó CN; 
- Website BNV; 
- L逢u: VT, PC (BNV). 320b 
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