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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/QĐ-BTC NGÀY 16/01/2020 CỦA BỘ
TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
thư;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019 như sau:
Tại số thứ tự 49, 50, 51, 52 Mục II Danh mục I - Văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu
lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019, đã in:
- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo,
phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
- Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa
đơn vận tải;

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung
bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày
27/02/2015 của Bộ Tài chính);
- Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài
chính).
Nay đính chính:
Bỏ 04 Thông tư (thứ tự 49, 50, 51, 52 Mục II) ra khỏi Danh mục I - Văn bản quy phạm
pháp luật đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài
chính năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không thể tách
rời của Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phân thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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