
^TỈNHtSiBỈNh'^ ? HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTĨNH THAI BÌNH Độe lập . ĩự do-Hạnh phúc
Số: ở<^ /2023/QĐ-UBND TUr,! Kĩ u ^Thái Bình. ngày/Ịi thảng 0/Ị năm 2023

QUYỂTĐỊNH
1  viện trợ không hoàn lạikhông thuộc hỗ trọ' phát triển chính thức của các cư quan, tổ chức, cá nhân

nu-óc ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tinh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19/6/2015 •
Căn cứ Luật Sửa đỗi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tô chức chính quyển địa phương ngày 22/11/2019-
Căn cử Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015-
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về
quản lỵ và sử dụng viện trọ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chmh
thức của các cơ quan, tô chức, cá nhăn nước ngoài dành cho Việt Nam ■

Theo đê nghị của Sở Kể hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 58/TTr-SKHĐT
ngày 26 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng
viện trợ không hoàn lại Ichông thuộc hỗ trợ phát triển chính thưc của các cơ quan
tô chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 0-] năm
2023 và thay thế Qu^yết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Uy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quan lý và sử dụng nguL hô ■
trợ phát triên chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) nươc ngoài tại
tỉnh Thái Bình.

^ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp Văn phònể ủy ban nhân
dan tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm
tra.j đon đoc V10C thực hiện Quyêt đinh này



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban
ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan trực ứiuộc ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.A^ /

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNNơí nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Báo Thái Bình, cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tĩnh;

CHỦ TICH

-Lưu; VT,NV,KT.^ , ^Khăc Thân
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QuảM lể

""St ? HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
'^P " Tự do-Hạnh phúc

QUY CHỂ
ện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trọ- phát triển
la cac CO' quan, tô chức, cá nhân nước ngoài
'Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình(Kèm the<rswêmịnh sô J^0^^/QfŨmDngàyj6 tMngO/f năm 2023

của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Binh)
s  •

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

ca n,.«?r t^ch nhiêm củavL li v,f f u"® 'ý trợ kỉiông hoàn lạimSÍÍ Ph 7 Ẵ '"í . cơ quan, tô ứỉúc, cá nhân nuĩcngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pMp tại V;ệt Nam hoạtđộng trên địa bàn tỉnh Thái ỊBÌnh nhằm mục đich phat triển kinh tế - xa họi, ho
trợ nhân đạo, Idiông vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

, Những nội dung Iđiông được quy định tai Quy chế này thì thưc hiên theo
dụng viện trợ Idiông hoàn lại líhông thuộc hỗ trợ pMt tnểa chính ^0 củl cac
Cơ quan, tô chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

đn l;ỏ '=0 liên quan đến hoạt
Sĩửr t hoàn lại Iđiông thuộc hỗ trạ phát triểnchính thức trên địa bàn tỉnh Thái Bình thuộc phạm vi điều chinh quy đi^ tai
yieu ỉ Quy chê này. 1 ^ i ^

80/202Ũ/ỉS-Cp"''® ^ ^
80/2n9n/í?nVph "íí viện trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghi đinhốO/2020/NĐ-CP hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trọ-
Iv T.Í lãnh đp cua Tỉnh ủy, sự quảnlỵ, điêu hành thống nhất của ủy ban nhân dân tỉnh, sự phôi hợp đồng bọ giưa cacsở, ban ngành đoàn thể cáp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, th^ phô và sự chỉ
aạo, ho trọ-, hướng dân của các cơ quan Trung ương

r ; u J' A'^°f tóc quản lý, sử dụng viện trợ phải đảm bảo yêu cầu về chính trị,lanh tê và quôc phòng, an ninh.

u ^ viện trợ cần chủ động đề ra các đinhưrág đê tranh thủ nguồn viện ti-ợ đảm bảo sự gần kết vơi cac nhiẹm vụ phát
nen kinh tê - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại theo từng thời ky

sN

#



4. Việc quản lý và sử dụng viện trợ đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại
Điều 4 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

Điều 4. Vốn chuẩn bị khoản viện trợ
•  • •

a) Đối với khoản viện trợ mà Bên tiếp nhận là cơ quan, đơn vị được ngân
sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc một phần kinh phí hoạt động; Bên tiếp
nhận viện trợ lập kế hoạch vốn chuẩn bị khoản viện^trợ gửi Sở Tài chính thầm
định báo cáo úy ban nhân dân tỉnh tổng họp vào kế hoạch ngân sách chung
hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Đối với các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu của ngân sách nhà
nước hoặc Bên cung cấp viện trợ cimg cấp hỗ trợ tài chíiứi để chuẩn bị thực hiện
theo quy định tại khoản 2, lchoản 3 Điều 6 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

Chương n
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ

Điều 5. Thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Bên tiếp nhận viện trợ phối họp với bên cung cấp viện trợ xây dựng Hồ
sơ khoản viện trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 80/2020/NĐ-CP gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định theo quy định.

b) Sau khi tiếp nhận Hồ sơ khoản viện trợ họp lệ, tùy thuộc vào quy mô,
tính chât và nội dung của Ichoản viện ừợ, Sở Kê hoạch và Đâu tư tô chức thẩm
định bằng hình thức tổng hợp ý kiến hoặc tổ chức hội nghị thẩm định. Ý kiến
kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ sở để Chủ tịch ủy ban lứiân dân tỉnh
xem xét, quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ.

c) Nội dung thẩm định:
Nội dung tiiẩm định theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số

80/2020^-CP.

d) Thời hạn, trình tự và trách nhiệm của các cơ quan thẩm định thực hiện
theo các thủ tục hành chính được công bố.

đ) Phê duyệt khoản viện trợ: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉiửi phê duyệt
Idioản viện trợ trên cơ sở báo cáo ứiẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội
dung quyết định phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định
80/2020/NĐ-CP. Trong trường họp khoản viện trợ không đủ điều kiện tiếp
nhận, ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho bên cung cấp viện trợ về quyết đinh
không tiếp nhận viện trợ.

e) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt
khoản viện trợ, ủy b.an nhân dân tỉnh thông báo cho bên cung cấp viện trợ về
quyêt định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính và các cơ quan liên quan Quyết định phê duyệt để giám sát và phối
hợp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.



Chương III
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ

Điều 6. Quản lý thực hiện viện trọ'
1. Càn cứ quy mô, tứih chất, điều kiện cụ thể thực hiện chương trình, dự

án, năng lực tổ chức quản lý chương trình, dự án, ủy ban nhân dân tỉnh quyết
định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án theo
quy định tại Điều 12 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

2. Chủ khoản viện ừợ có trách nhiệm tổ chức bộ máy quản lý chương
trình, dự án và ữiực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện ừợ, vốn đối
ứng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

3. Ban quản lý dự án đại diện cho chủ dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn ứieo quy định tại Điều 15 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

4. Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án (nếu có) thực
hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

5. Sau khi kết thúc chương trình, dự án, chủ khoản viện trợ tổ chức đánh
- giá, tiến hành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng
thụ hưởng để khai thác sử dụng và gửi báo cáo kết ứiúc dự án đến Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân tỉiửi, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh để ứieo dõi, tổng hợp.

Điều 7. Quản lý tài chính viện trợ
1. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với vén viện trợ thực hiện theo quy

định tại Điều 20 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.
2. Mở tài khoản cho chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ:
Chủ khoản viện ừợ thực hiện mở tài khoản cho chương ừình, dự án ữieo quy

định tại Điều 21 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.
3. Lập kế hoạch tài chính vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu

ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2020/NĐ-
CP và các vãn bản pháp luật có liên quan.

4. Kiếm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi vốn viện trợ
không hoàn lại bằng tiền:

a) Đối với vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn ứiu ngân sách nhà
nước: Chủ dự án thực hiện Idểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy
định về quản lý ngân sách nhà nước; trình tự, thủ tục kiểm soát chi, hạch toán,
ghi thu ghi chí thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước và theo quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 23 Nghị định
80/2020/NĐ-CP.

b) Đối với vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Việc
hạch toán, kế toán, quyết toán ứiực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị
đinh 80/2020/NĐ-CP. *



5. Vốn đối ứng.
a) Vốn đối ứng là khoản vốn đóng góp của phía Việt Nam (bằng hiện vật

hoặc tiền) để tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ.
b) Các khoản viện trợ được bố trí vốn đối ứng theo nhu cầu hoặc cam kết

với bên cung cấp viện ừợ: Bên tiếp nhận viện trợ đề xuất cụ thể nhu cầu vốn đối
ứng trong vãn kiện chương trinh, dự án, phi dự án trình thẩm định, phê duyệt.
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khoản viện trợ trong đó quyết định vê
mức vốn đối úng bố trí. Việc bố trí vốn đối úng cho khoản viện trợ ứiực hiện
theo các quy định hiện hành của pháp luật.

c) Nguồn vốn đối ứng: Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa
phương, chủ khoản viện trợ tự bố trí, vón đóng góp của đối tượng thụ hưởng và
các nguồn vốn họp pháp khác.

6. Tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ: Việc tiếp nhận vốn
viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 24
Nghị đmh 80/2020/NĐ-CP.

7. Thuế, kiểm toán các khoản viện trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều
25 và Điều 26 Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

Điều 8. Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, quản
lý và thực hiện viện trợ

1. Chế độ báo cáo về kết quả vận động và báo cáo định kỳ về tình hình
giải ngân, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ.

a) Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ
khoản viện trợ báo cáo kết quả vận động, tinh hình giải ngân, quản lý, sử dụng
viện trợ theo định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 12 của năm báo cáo) và
khi có yêu cầu đột xuất.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tổng họp kết quả vận động, tình hình giải ngân, quản lý, sử dụng viện trợ trên
địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Ke hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chúih, ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài và các cơ quan liên quan chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của nãm kế tiếp
hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Báo cáo kết thúc khoản viện ừợ.
Chủ khoản viện trợ gửi báo cáo kết thúc khoản viện trợ trong vòng 06

tháng sau khi kết thúc khoản viện trợ đến các cơ quan có liên quan theo quy
định tại khoản 5 Điều 6 của Quy chế này.

3. kiểm tra, giám sát tình hinh tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ.
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tình

hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ theo quy định tại Nghị định số
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục
thấm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Nghị định



80/2020/NĐ-CP và các vãn bản hướng dẫn ứii hành.
b) Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức

năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá tình hình
tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ theo quy định, kịp ứiời đề xuất với ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý những vấn đề liên quan hoặc các dấu hiệu,
hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân (nếu có) trong quá trình tiếp
nhận và sử dụng các khoản viện trợ theo thẩm quyền. Việc kiểm tra, giám sát,
đánh giá hàng nãm phải đảm bảo không chồng chéo.

Chương IV
Tỏ CHỨC THựC HIỆN

Điều 9. Quản lý nhà nước đối vói khoản viện trọ' trên địa bàn tỉnh.
ủy ban lahân dân tỉiih thống nhất quản lý nhà nước đối với công tác quản

lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức
được thành lập họp pháp tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tỗ chức liên quan
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Là cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không

thuộc hỗ trợ phát triển chính ứiức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

a) Chủ ừì hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ bên cung
cấp viện trợ thực hiện các hoạt động khảo sát, điều tra và thiết lập quan hệ đối
tác tại địa phương (nếu có) theo đề nghị của bên tiếp nhận viện trợ hoặc ý kiến
chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn bên tiếp nhận viện ữợ lập hồ sơ
khoản viện trợ;

b) Chủ trì thẩm định vãn kiện chương trình, dự án, phi dự án thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu ủy ban nhân
dân tỉnh trình Bộ Ke hoạch và Đầu tư thẩm định đối với các khoản viện trợ
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ vốn đối ứng, vốn chuẩn bị
đầu tư tò ngân sách tỉnh cho các chương trình, dự án theo Quyết định phê duyệt
của câp có ứiâm quyên;

d) Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tham mưu ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành hoặc trình cấp có ứiẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách,
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ ừì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình
hình thực hiện các khoản viện trợ do ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản;

đ) Chủ trì báo cáo tìrứi hình vận động, kết quả ứiực hiện, giải ngân; công
tác quàn lý, sử dụng các khoản viện trợ ừên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản
1, khoản 3 Điều 8 Quy chế này;

f) Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn bên tiếp nhận viện trợ trong đàm phán,



l<y kết các khoản viện trợ theo quy định hiện hành của pháp luật. Hỗ trợ các thủ
tục hành chính trong quá trình triên Ichai các khoản viện ừợ tại địa phương;

g) Phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định tư cách pháp
nhân, năng lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Viêt Nam
định cư nước ngoài đên thực hiện chương trình, dự án, phi dự án tại địa
phương; đề nghị cấp có thẩm quyền cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy Đãng ký
hoạt động, Giây Đăng ký lập Văn phòng dự án, Giấy Đăng ký lập Văn phòng
đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi có yêu cầu.

2. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.
a) Chủ trì, phối hợp với ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ

nước ngoài và các cơ quan liến quan thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực của
các cơ quan, tô chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
đến thực hiện chương trình, dự án tại địa phương;

b) Chủ trì thẩm định, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh .đề nghị ủy ban
Công^ tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cấp có thẩm quyền xem
xét câp, gia hạn, bô sung, sửa đôi Giây Đăng ký hoạt động, Giấy Đăng ký lập
Văn phòng dự án, Giấy Đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài có nhu câu hoạt động tại Thái Bình. Chủ trì, phối họp với
các cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra hoạt động của các vãn phòng dư án tai
địa phương (nếu có);

c) Phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ủy ban nhân dân
tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này;

d) Phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan thẩm
định hồ sơ khoản viện trợ; thẩm định, đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách
đôi với các Idioản viện trợ thuộc thâm quyên phê duyệt của Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh.

3. Sở Tài chính.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc
quản lý tài chính đôi với các Idioản viện trợ;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát
tình hình quản lý tài chính và tuân thủ quy định về tài chínli của bên tiếp nhận
viện trợ; việc sử dụng vôn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương hỗ trợ
có mục tiêu cho ngân sách địa phưoTig và viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa
phương, đề xuất xử lý các trường họp vi phạm chế độ tài chính trong quản lý và
sử dụng nguôn viện trợ trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan thẩm
định hô sơ khoản viện trợ; kliả nàng đóng góp vôn đôi ứng; các nội dung vê cơ
chê tài chính trong nước đôi với khoản viện trợ thuộc nguôn thu ngân sách nhà
nước; phân bổ vốn đối ứng, vốn chuẩn bị đầu tư từ ngân sách tỉnh;

d) Thực hiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đối với các khoản viện
trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân
sách nhà nước và quản lý tài chính quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP.



4. Công an tỉnh.
a) Chủ trì, phối hơp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ủy ban

nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh chính ừị và trật tự,
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quá ữình tiếp nhận, thực hiện các hoạt động
viện ừợ không hoàn lại không thuộc hỗ ừợ phát ữiển chính ứiức trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng
xử lý các vụ việc, hiện tượng, phương tiện, tài sản liên quan đên cơ quan, tô
chức, cá nhân nước ngoài và có yếu tố nước ngoài trong các hoạt động viện trợ
trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an
ninh trật tự đối với các hoạt động viện trợ; chủ động phòng ngừa, phát hiện và
đấu tranh với các hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia và ừật tự an toàn xã
hội của các tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng viện trợ và tiến
hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật
liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ;

c) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện
các thủ tục cấp, gia hạn, đăng ký phương tiện giao ứiông liên quan đến thực hiện
viện trợ trên địa bàn tỉnh; thực hiện các thủ tục quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý
cư trú của người nước ngoài tham gia các khoản viện trợ;

d) Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiếp
nhận và sử dụng các khoản viện trợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

đ) Phối họp với Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu ủy ban nhân
dân tỉnh đề nghị cấp có tìiấm quyền cấp, gia hạn, bố sung, sửa đổi Giấy phép
hoạt động, Giấy Đãng ký lập Vãn phòng dự án, Giấy Đãng ký lập Vãn phòng
đại diện cho các tố chức phi chính phủ nước ngoài khi có yêu cầu;

e) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ khoản viện trợ
theo quy định của pháp luật. Đánh giá hiệu quả, tác động về an ninh, trật tự xã
hội sau khi kết thúc ứaực hiện.

5. Sở Nội vụ.
a) Chủ trì, phối hợp với cơ ạuan, đơn vị liên quan hướng dẫn và hỗ trợ

các cơ quan, tổ chức Việt Nam chấp hành thực hiện đường lối, chính sách tôn
giáo của nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ;

b) Phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ khoản viện trợ.
Thẩm định sự phù họp giữa mục đích viện ừợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền, khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của bên tiếp nhận viện ừợ đối với
trường hơp bên tiếp nhận viện trợ là các tố chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

6. Sở Xây dựng.
a) Chủ trì hướng dẫn chủ khoản viện ừợ thực hiện thủ tục về đầu tư xây

dựng theo quy định của pháp luật vê xây dựng;
b) Phối hơp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ khoản viện trợ

đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
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7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
a). Chủ trì, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ừong tiếp nhận, sử dụng các

khoản viện trợ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ an ninh quốc phòng trên
địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì hướng dẫn, tổ chức công tác rà phá bom mìn và ứiẩm định địa
bàn rà phá bom mìn khi thực hiện các khoản viện ừợ theo Nghị định số
18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt
động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ các khoản viện
trợ khi có yêu cầu. Phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan
tham gia công tác tuyển chọn, thẩm định năng lực của các đơn vị, cá nhân tham
gia rà phá bom mìn khi thực hiện các khoản viện ừợ.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư trong thẩm định hồ sơ các khoản

viện trợ liên quan đến quản lý hoạt động của các cơ quan, tố chức, cá nhân nước
ngoài ừên địa bàn khu vực biên giới biển khi có yêu cầu.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tu' thẩm định hồ sơ tiếp nhận các khoản

viện trợ nước ngoài liên quan đến chương trình, dự án tài chính vi mô hoặc có
hợp phần tài chính vi mô thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quy định tại
Quyêt định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị,
tồ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

10. Kho bạc nhà nước tỉnh.
Chủ trì hướng dẫn, kiểm soát chi vốn viện ừợ không hoàn lại thuộc nguồn

thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Chương III, Chương IV Nghị định
80/2020/NĐ-CP.

11. Các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan.
a) Tham gia thẩm định hồ sơ khoản viện trợ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch

và Đầu tu" về sự phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án, phi dự án với mục tiêu
phát triển của ngành, lĩhh vực, địa bàn quản lý; những cam kết, điều kiện của các
bên tham gia; sự phù họp giữa mục đích viện ừợ và chức năng, nhiệm vụ, ứiẩm
quyền, khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của bên tiếp nhận viện trợ; khả năng
duy ừì tính bền vữag của chương trình, dự án sau khi kết thúc;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị ừực thuộc tiếp nhận,
sử dụng viện trợ đúng quy định;

12. ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
a) Tham gia thấm định hồ sơ khoản viện trợ về sự phù họp với mục tiêu

phát triển của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; những cam kết, điều kiện của
các bên tham gia; sự phù họp giữa mục đích viện trợ và chức năng, xihiệm vụ,
thẩm quyền, khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của bên tiếp nhận viện trợ;
khả nãng duy trì tính bền vững sau lchi kết thúc khoản viện trợ;



b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực tíiuộc tiếp nhận, sử dụng
viện trợ theo quy định. Phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho
bên cung cấp viện trợ, bên tiếp nhận viện trợ khảo sát, lập chương trình, dự án
viện trợ triên khai ừên địa bàn;

c) Chuẩn bị mặt bằng, cân đối vốn đối ứng bằng hiện vật hoặc tiền mặt từ
ngân sách được phân cấp để bố trí thực hiện các lchoản viện trợ do ủy ban nhân
dân câp huyện và các cơ quan trực thuộc thẩm quyền quản lý làm chủ khoản
viện trợ;

d) Theo dõi, giám sát, báo cáo tình hinh tiếp nhận các khoản viện tcợ trên
địa bàn.

13. Bên tiếp.nhận viện trợ.
a) Chủ trì vận động, đàm phán các khoản viện trợ; phối họp với bên cung

cấp viện trợ lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ và quản lý thực
hiện các khoản viện ừợ.

b) Chủ động cân đối nguồn lực (hiện vật, tiền mặt...) để bố trí vốn đối
ứng thực hiện các khoản viện trợ ứieo cam kết với Bên cung cấp viện trợ;

c) Chịu ừách nhiệm ừước ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, hiệu quả và
tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; quản lý, thực hiện khoản viện ừợ đảm
bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế;
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc thỏa thuận theo cam kết với bên cung cấp viện trợ,
tránh phát sinh tranh chấp.

Điều 11. Điều khoản thi hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải

sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế; các cơ quan, tổ chức báo cáo
bằng vãn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để
xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
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