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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  
Số:     49   /2009/TT-

BNNPTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 04  tháng 8  năm 2009

 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài  

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày  03  tháng  01  năm 2008  
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của 
Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển 
chính thức;  

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài;  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
như sau: 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về thu hút, vận động, quản lý và sử dụng các 
nguồn hỗ trợ của nước ngoài bao gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi 
tắt là ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN) 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tất cả các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) có quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản 
lý. 

Điều 3. Nguồn hỗ trợ của nước ngoài  

1. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) gồm:   
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a. Chương trình, dự án ODA không hoàn lại: là hình thức cung cấp 
ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ; 

b.  Chương trình, dự án ODA vay ưu đãi (tín dụng ưu đãi): là khoản vay 
với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và trả nợ, bảo đảm “yếu 
tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các 
khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc; 

c. Chương trình, dự án ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không 
hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín 
dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 
35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không 
ràng buộc; 

2. Nguồn hỗ trợ của các tổ chức PCPNN gồm: 

a. Viện trợ thông qua các chương trình, dự án; 

b. Viện trợ phi dự án (bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp) do các tổ 
chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ dưới các 
hình thức: Hỗ trợ tài chính, hiện vật, cung cấp trang thiết bị, công nghệ (máy 
móc, bí quyết vận hành), vật tư (hàng hoá, giống cây, giống con và sinh vật), 
nghiên cứu phát triển, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp chuyên gia và đào tạo; 

Điều 4. Nguyên tắc thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ 
của nước ngoài 

1. Việc thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
phải tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an 
ninh quốc gia, hiệu quả huy động và tuân thủ các điều ước, thoả thuận quốc tế 
mà Việt Nam là một bên tham gia; 

  2 Bảo đảm tính đồng bộ và nhất quán của các quy định về quản lý và sử 
dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài; bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các bên 
có liên quan; đơn giản hóa, hài hoà quy trình thủ tục giữa Bộ và nhà tài trợ; 
phân cấp quản lý và thực hiện, làm rõ trách nhiệm,  tăng cường giám sát, nâng 
cao hiệu quả nguồn hỗ trợ của nước ngoài. 

 

CHƯƠNG II 
VẬN ĐỘNG, CHUẨN BỊ TIẾP NHẬN NGUỒN HỖ TRỢ 

CỦA NƯỚC NGOÀI 

Điều 5. Lĩnh vực ưu tiên vận động tài trợ của Bộ. 

1. Phát triển hạ tầng nông thôn (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và 
thủy lợi) kết hợp xoá đói, giảm nghèo; 
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2. Phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh và thích ứng 
với biến đổi khí hậu toàn cầu; 

3. An ninh lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm; 

4.  Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khu vực nông thôn; 

5.  Tăng cường năng lực, thể chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn 
nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai; 

6. Một số lĩnh vực khác trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển 
ngành, các quy định của Chính phủ và của Bộ. 

Điều 6. Căn cứ đề xuất danh mục chương trình, dự án cần thu hút, 
vận động  sử dụng vốn ODA 

Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược toàn diện về 
tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS), Chiến lược quốc gia vay và trả 
nợ nước ngoài và Chương trình quản lý nợ trung hạn của quốc gia, Chiến 
lược, chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ và quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của ngành (ngắn 
hạn, trung hạn, dài hạn),  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đăng ký 
danh mục chương trình, dự án cần thu hút, vận động  sử dụng vốn ODA của 
Bộ hàng năm. 

Điều 7. Lựa chọn danh mục chương trình, dự án ưu tiên thu hút và 
vận động sử dụng vốn ODA  

1.  Các đơn vị chủ động đề xuất danh mục chương trình, dự án cần thu 
hút, vận động ODA và gửi đề cương sơ bộ của từng chương trình, dự án về Vụ 
Hợp tác quốc tế kèm theo hồ sơ đăng ký danh mục yêu cầu tài trợ ODA gồm: 
Văn bản chính thức của đơn vị đề nghị đăng ký danh mục chương trình, dự án 
cần thu hút, vận động ODA cùng với 08 bộ đề cương sơ bộ của từng chương 
trình, dự án (mỗi bộ gồm văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh).  

2. Vụ Hợp tác quốc tế  chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, 
tập hợp trình Bộ trưởng xem xét và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
danh mục đăng ký chương trình, dự án yêu cầu tài trợ. 

 3. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị đề xuất tiến hành 
chuẩn bị, xây dựng đề cương chi tiết và trao đổi với nhà tài trợ về danh mục 
các chương trình, dự án ưu tiên vận động tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để trình Bộ gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.   

4. Đề cương chi tiết chương trình, dự án đăng ký danh mục cần có các 
nội dung cơ bản sau: 

a. Tên chương trình, dự án và nhà tài trợ. 
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b.  Cơ quan chủ quản chương trình, dự án. 

c. Chủ chương trình, dự án  (chủ đầu tư) và các cơ quan phối hợp (nếu 
có). 

d. Mục tiêu dài hạn, các mục tiêu ngắn hạn và kết quả chủ yếu của 
chương trình, dự án. 

đ. Vị trí, vai trò và đóng góp của chương trình, dự án vào quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình phát triển của ngành.  

e. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án. 

g. Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án. 

h.Nội dung chính, các hoạt động, đầu ra và kết quả của các hợp phần, 
cấu phần hoặc các tiểu dự án. 

i. Nội dung trao đổi với nhà tài trợ về những cam kết, điều kiện đối với 
khoản viện trợ của bên tài trợ, nghĩa vụ của bên tiếp nhận. 

k. Dự kiến hạn mức, loại vốn của chương trình, dự án. 

l. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước của chương trình, dự án. 

m. Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm đầu tiên, kế 
hoạch  theo dõi và giám sát chương trình, dự án. 

n. Năng lực tổ chức thực hiện, quản lý dự án, tính bền vững khi kết 
thúc, phân tích rủi ro,các tác động của chương trình, dự án và cách khắc phục 
(nếu có). 

Điều 8. Chuẩn bị chương trình, dự án 

1. Chuẩn bị chương trình, dự án sử dụng vốn ODA  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 
báo phê duyệt danh mục tài trợ chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hợp 
tác quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng ra quyết định về 
Chủ dự án thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị dự án.  Các đơn vị quản lý nhà 
nước thuộc Bộ chỉ thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về chiến lược, chính 
sách chuyên ngành, các dự án tăng cường năng lực, thể chế. Các dự án hỗ trợ 
kỹ thuật xây dựng dự án để phục vụ cho các dự án vốn vay sẽ do cơ quan chủ 
dự án vốn vay chủ trì thực hiện. 

Việc chuẩn bị nội dung chương trình, dự án trong danh mục tài trợ 
chính thức do Chủ dự án thực hiện tuân thủ các quy định tại Điều 9. 

2. Chuẩn bị chương trình, dự án  và các khoản viện trợ phi dự án 
sử dụng vốn PCPNN  
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a. Thông qua Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị chủ động đề xuất, trao đổi 
và chuẩn bị các nội dung cơ bản, văn bản ghi nhớ sơ bộ của nhà tài trợ,  hồ sơ 
tiếp nhận viện trợ và có văn bản trình Bộ trưởng  xem xét, phê duyệt hoặc báo 
cáo xin ý kiến Chính phủ.  

b. Nội dung văn kiện chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN hỗ trợ 
cần  thể hiện đầy đủ thông tin dự án và các nội dung cơ bản theo quy định tại 
Quy chế quản lý PCPNN, các văn bản hướng dẫn và yêu cầu của nhà tài trợ. 
Các nội dung cơ bản của Văn kiện hỗ trợ cần có gồm: 

- Mô tả tóm tắt dự án; 

- Sự cần thiết phải có dự án (vị trí của dự án và những vấn đề đặt ra 
trong bối cảnh chung của ngành, của địa phương...); 

- Các mục tiêu của dự án: gồm các mục tiêu dài hạn và các mục tiêu 
ngắn hạn; 

- Các kết quả của dự án; 

- Các hoạt động của dự án; 

- Ngân sách của dự án: (phân bổ cụ thể cho từng hoạt động và theo từng 
năm) 

- Kế hoạch triển khai thực hiện dự án (trong trường hợp cần thiết phân 
thành các giai đoạn thực hiện); 

- Phân tích hiệu quả dự án: Sơ bộ đánh giá hiệu quả tài chính; Hiệu quả 
xã hội, nhất là tăng cường và phát triển nguồn nhân lực; Hiệu quả môi trường; 
Tính bền vững của dự án trong quá trình phát triển tiếp theo. 

c. Các đơn vị có sử dụng nguồn hỗ trợ phi dự án, dưới hình thức hỗ trợ 
trực tiếp ngân sách, viện trợ theo gói hoặc qua các quỹ uỷ thác, viện trợ 
PCPNN dự án cho nghiên cứu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, bồi dưỡng, tập 
huấn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phải làm báo cáo gửi về Bộ thông 
qua Vụ Hợp tác quốc tế. Trong đó cần nêu rõ phương thức, mục tiêu, nội 
dung, đối tượng viện trợ và tiếp nhận viện trợ, thời gian thực hiện và tổng kinh 
phí. Viện trợ dưới dạng hiện vật (hàng hoá, vật tư, thiết bị) hoặc tiền mặt cần 
nêu rõ số lượng, danh mục hàng viện trợ và ước tính tổng giá trị hàng viện trợ 
bằng hiện vật hoặc tiền mặt. 

3. Xác định vốn nước ngoài và vốn đối ứng để chuẩn bị chương 
trình, dự án  

Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính xây 
dựng kế hoạch vốn trên cơ sở đề xuất của chủ dự án hoặc đơn vị tiếp nhận hỗ 
trợ và ý kiến thống nhất sơ bộ với nhà tài trợ. 
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Điều 9. Nội dung văn kiện chương trình, dự án  sử dụng vốn ODA  

1. Chương trình, dự án đầu tư  

a. Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, dự án đầu tư tuân 
thủ Quy chế quản lý và sử dụng ODA của Chính phủ, các quy định về Quản lý 
đầu tư và xây dựng của Chính phủ tại các Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật 
Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn của Nhà 
nước và quy định của nhà tài trợ; 

b. Văn kiện chương trình, dự án cần bám sát đề cương chi tiết đã được 
phê duyệt, thể  hiện đầy đủ các nội dung cơ bản tại Khoản 4, Điều 7. 

2. Chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật  

Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật cần chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA của Chính phủ, 
các văn bản hướng dẫn và yêu cầu của nhà tài trợ và bám sát đề cương chi tiết 
đã được phê duyệt, thể  hiện đầy đủ các nội dung cơ bản tại Khoản 4, Điều 7. 

Điều 10. Nội dung chương trình, dự án sử dụng nguồn PCPNN   

Nội dung văn kiện chương trình, dự án cần chuẩn bị đầy đủ theo quy 
định tại Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN và có những nội 
dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu của chương trình, dự án  phù hợp với ưu tiên của Chính phủ; 

- Tính khả thi của chương trình, dự án về: năng lực quản lý và thực hiện 
dự án;  cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện và  khả năng đóng góp của 
phía Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng; 

- Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương trình, dự án dành cho 
chuyên gia trong và ngoài nước; đào tạo trong và ngoài nước; trang thiết bị và 
vật tư; chi phí quản lý và các chi phí khác; 

- Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của Bên tài 
trợ đối với khoản viện trợ (nếu có); cũng như những cam kết của Bên Việt 
Nam để thực hiện chương trình, dự án; 

- Hiệu quả và tính bền vững của chương trình, dự án sau khi kết thúc;  

Điều 11. Mã số chương trình, dự án 

Các chương trình, dự án sau khi được tổng hợp vào danh mục chương 
trình, dự án ưu tiên chính thức của Bộ được cấp mã số dự án của Bộ. Mã số 
cấp cho từng chương trình, dự án được lưu giữ thông tin tại Vụ Hợp tác quốc 
tế để tổng hợp, theo dõi nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ. 
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Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp xây dựng trình Bộ trưởng ban hành 
Quy định về mã số chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

 

 

CHƯƠNG III 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NỘI DUNG 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA 

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án ODA 

1. Điều kiện thẩm định 

a) Chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc danh mục chương trình, dự án ưu 
tiên vận động của Bộ, có văn bản thoả thuận của nhà tài trợ. Chương trình, dự 
án nằm ngoài danh mục chỉ được thẩm định sau khi có ý kiến bằng văn bản 
đồng ý về chủ trương của Bộ trưởng.  

Bộ trưởng phê duyệt các chương trình, dự án không phải là chương 
trình, dự án quan trọng quốc gia hoặc chương trình, dự án có kèm theo khung 
chính sách.  Đối với các chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp chuẩn bị 
đầy đủ  hồ sơ, tài liệu để trình cơ quan đầu mối thẩm định của Chính phủ theo 
quy định. 

b) Hồ sơ thẩm định hợp lệ bao gồm: 

- Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền về danh mục tài trợ 
chính thức; 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của đơn vị;  

- Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, 
nếu có) số lượng 05 bộ (có ít nhất 01 bộ gốc). Nội dung văn kiện thể hiện bằng 
tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có) và phải phù hợp với Đề cương chi tiết 
chương trình, dự án đã được phê duyệt. 

- Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình 
chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà 
tài trợ (hoặc đại diện), báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo 
yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có); 

- Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận 
của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại). 
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- Dự thảo hiệp định hoặc văn bản thoả thuận về dự án sẽ được ký kết 
giữa đại diện của Việt Nam và đại diện của nhà tài trợ (nếu có).   

2. Nội dung, quy trình và thời hạn thẩm định 

a) Nội dung, quy trình và thời hạn thẩm định chương trình, dự án đầu tư  
thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, xây 
dựng của Chính phủ như Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản hướng 
dẫn và các quy định của nhà tài trợ. 

b) Nội dung, quy trình và thời hạn thẩm định  văn kiện chương trình, dự 
án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện đầy đủ theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, 
ngành. 

c) Việc thẩm định và phê duyệt văn kiện hỗ trợ tiếp cận theo chương 
trình hoặc ngành, các chương trình dự án ô, các chương trình dự án khu vực 
trong đó Việt Nam là một bên tham gia thực hiện theo quy trình quy định tại 
Điểm đ của Điều này. 

d) Chủ dự án không được làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật 
của mình. 

đ) Quy trình thẩm định: 

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định. 

Tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định phải tuân thủ Quy định Quy chế quản 
lý và sử dụng ODA  và các văn bản hướng dẫn. Các nội dung văn kiện phải 
phù hợp với các nội dung trong Văn bản phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ 
của Bộ. 

- Bước 2: Tham vấn các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, Vụ Hợp tác quốc 
tế đề xuất hình thức thẩm định, thành lập hội đồng thẩm định và gửi bộ hồ sơ 
kèm văn bản xin ý kiến tới các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi thẩm định.  

- Bước 3: Thẩm định. 

Đơn vị chủ trì thẩm định lựa chọn một trong hai hình thức thẩm định 
(tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp tại hội nghị thẩm 
định) và tiến hành tổ chức thẩm định các nội dung văn kiện. 

- Bước 4: Phê duyệt. 

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước 1, 2, 3, đơn vị chủ trì thẩm định lập 
báo cáo thẩm định chương trình, dự án và tập hợp, gửi các văn bản liên quan 
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e) Thời hạn thẩm định chương trình, dự án. 

Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc đối với chương trình, 
dự án đầu tư và không quá 15 ngày làm việc đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 của Điều  
này.  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chương trình, dự án được phê duyệt, 
đơn vị chủ trì thẩm định phối hợp với Chủ dự án lập hồ sơ gồm báo cáo thẩm 
định, quyết định phê duyệt chương trình, dự án (bản sao có công chứng), kèm 
theo văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai đến 
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 
liên quan. 

3. Tổ chức thẩm định 

a) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính 
và các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước tổ chức thẩm định. 

b) Các thành viên tham gia thẩm định chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và trước Bộ trưởng về nội dung những ý kiến đóng góp của mình đối với các 
chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ nước ngoài. 

c) Kết quả thẩm định được thể hiện bằng  Biên bản thẩm định kèm theo 
hồ sơ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều này và Dự thảo Quyết định trình Bộ 
trưởng phê duyệt.

 

Điều 13. Kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định chương trình, 
dự án  

1. Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thực hiện theo Quy chế Quản lý và 
sử dụng ODA của Chính phủ, quy định cụ thể như sau: 

a) Vốn chuẩn bị xây dựng chương trình, dự án ODA thuộc diện Nhà 
nước cấp phát từ ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế 
hoạch và tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung hàng năm của Bộ; Vụ Kế 
hoạch tổng hợp nhu cầu, cân đối, bố trí vốn đối với các dự án có tính chất đầu 
tư, Vụ Tài chính tổng hợp nhu cầu , cân đối, bố trí vốn đối với các dự án hỗ 
trợ kỹ thuật có tính chất hành chính sự nghiệp;  

Trường hợp chương trình, dự án không trùng kỳ lập kế hoạch, tuỳ thuộc 
vào tính chất dự án, Vụ Kế hoạch hoặc Vụ Tài chính chuẩn bị văn bản trình 
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b) Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thuộc diện Nhà nước cho vay lại từ 
ngân sách hoặc cấp phát một phần: Vụ Kế hoạch tổng hợp nhu cầu, cân đối, 
bố trí vốn đối với các dự án có tính chất đầu tư, Vụ Tài chính tổng hợp nhu 
cầu, cân đối, bố trí vốn đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật có tính chất hành 
chính sự nghiệp. 

c) Vốn chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật (tài trợ toàn bộ hoặc một phần 
kinh phí chuẩn bị chương trình, dự án): Đơn vị thụ hưởng dự án chuẩn bị, 
trình Bộ đưa vào kế hoạch vốn chuẩn bị hàng năm; 

d) Vốn ODA thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị,  xây dựng 
chương trình, dự án đầu tư sử dụng do Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với chủ 
dự án chuẩn bị  trình Bộ theo kế hoạch; 

2. Việc sử dụng vốn đối ứng để chuẩn bị các chương trình, dự án tuân 
thủ theo quy định của Luật Ngân sách và nghị định của Chính phủ về phân cấp 
quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Tùy theo từng 
chương trình, dự án, vốn đối ứng có thể sử dụng  cho toàn bộ hoặc một phần 
chi phí theo quy định và Văn kiện được ký kết. 

3. Kinh phí xây dựng và thẩm định lấy từ nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
hoặc vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án hoặc từ kinh phí hợp pháp 
của đơn vị chuẩn bị dự án hoặc đơn vị chủ dự án. 

Kinh phí thẩm định,chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư  
các dự án đầu tư thực hiện theo Định mức tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng và  Bộ trưởng Bộ Tài chính  ban hành.  

5. Chủ chương trình, dự án quản lý kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm 
định các chương trình, dự án và chi trả cho đơn vị xây dựng và thẩm định dự 
án theo quy định. 

 

CHƯƠNG IV 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NỘI DUNG 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG 
NGUỒN HỖ TRỢ PCPNN 

Điều 14. Thẩm định, phê duyệt. 

1. Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án 
gồm: 
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a) Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ chương trình, dự án (cơ quan, đơn 
vị, tổ chức tiếp nhận viện trợ); 

b) Văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên viện trợ 
sử dụng và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa chủ chương trình, dự 
án và bên viện trợ; 

c) Văn bản thông báo cam kết viện trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho 
chương trình, dự án của bên viện trợ; 

d) Biên bản ghi nhớ hoặc Thoả thuận viện trợ giữa đại diện cơ quan, 
đơn vị, tổ chức tiếp nhận viện trợ và đại diện bên viện trợ (nếu có);  

đ) Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan 
đối với chương trình, dự án viện trợ (nếu có); 

e) Bản sao Giấy phép do Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ 
cấp cho các tổ chức PCPNN; bản sao Giấy đăng ký hoạt động đối với các tổ 
chức PCPNN (nếu có). Trong trường hợp chưa có giấy phép, chủ dự án có văn 
bản giải trình cụ thể trình Bộ trưởng xem xét. 

 2. Thẩm định phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án 

a. Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ, Thủ trưởng đơn vị có 
báo cáo Bộ thông qua Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp và tổ chức thực hiện, 
chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước Pháp luật về các công việc liên quan 
đến tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án. Việc quản lý tài chính dự án đối 
với các khoản viện trợ phải tuân thủ quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, 
Luật kế toán, pháp luật về thuế và các cam kết đã ký với nhà tài trợ. 

b. Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bên ký 
kết thoả thuận quốc tế, cần chuẩn bị các hồ sơ  gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt tiếp nhận viện trợ của  đơn vị; 

- Dự thảo Văn bản thoả thuận viện trợ giữa bên viện trợ và Bộ (hoặc 
đơn vị tiếp nhận viện trợ) trong đó nêu rõ nội dung viện trợ, tên tổ chức viện 
trợ và tên đơn vị tiếp nhận viện trợ, danh mục hàng hoá, vật tư viện trợ và trị 
giá ước tính, hoặc tổng giá trị bằng tiền mặt.  

c. Đối với khoản viện trợ khẩn cấp, ngoài những yêu cầu nêu trên cần 
nêu rõ mức độ thiệt hại, những nhu cầu thiết yếu, trước mắt cần giải quyết 
ngay trong thời gian xảy ra trường hợp khẩn cấp. 

3. Quy trình, thời hạn thẩm định, phê duyệt  
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a. Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối giúp Bộ trưởng tiếp nhận hồ sơ, thẩm 
định, trình phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN cho các đơn vị thuộc Bộ theo 
quy định. 

b. Quy trình và thời hạn thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng thực hiện theo Quy chế quản lý 
PCPNN và các văn bản hướng dẫn và được quy định cụ thể như sau: 

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ; tùy theo tính chất và quy mô chương trình, dự án, Vụ Hợp tác quốc tế 
gửi văn bản (kèm theo hồ sơ chương trình, dự án) tới các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức có liên quan xin ý kiến tham gia và tổ chức họp thẩm định chương trình, 
dự án; 

- Trường hợp tổ chức thẩm định bằng văn bản, trong vòng 15 ngày làm 
việc sau khi nhận được văn bản đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị 
liên quan phải có ý kiến bằng văn bản. Quá thời hạn nói trên nếu không có ý 
kiến trả lời bằng văn bản thì đựoc xem là đồng ý với nội dung các tài liệu.  

- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản trả lời ý kiến 
tham gia thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Vụ Hợp tác quốc tế 
tổng hợp ý kiến thẩm định, trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt chương trình, 
dự án; hoặc tham mưu để trình Bộ trưởng thông báo lý do không phê duyệt và 
hoàn trả hồ sơ cho chủ chương trình, dự án. 

c. Quy trình và thời hạn thẩm định, phê duyệt các khoản viện trợ phi dự 
án: Trong vòng 05 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị (kèm hồ sơ hợp 
lệ) của đơn vị đầu mối tiếp nhận, Vụ Hợp tác quốc tế lập báo cáo trình Bộ 
trưởng phê duyệt hoặc có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ 
xin tiếp nhận. 

Các khoản viện trợ phi dự án được triển khai dưới dạng chương trình, 
dự án, quy trình và thủ tục thẩm định, phê duyệt được áp dụng như khoản b 
nêu trên. 

Điều 15. Kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định chương trình, 
dự án  

1. Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thực hiện theo Quy chế Quản lý 
PCPNN của Chính phủ, quy định cụ thể như sau: 

a) Vốn chuẩn bị xây dựng chương trình, dự án PCPNN do đơn vị đề 
xuất và trình Bộ thông qua Vụ Kế hoạch hoặc Vụ Tài chính để xem xét, tổng 
hợp vào kế hoạch ngân sách chung hàng năm của Bộ;  
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Trường hợp chương trình, dự án không trùng kỳ lập kế hoạch, tuỳ vào 
tính chất của dự án, Vụ Kế hoạch hoặc Vụ Tài chính chuẩn bị văn bản trình 
Bộ trưởng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin tạm ứng vốn từ 
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương; 

b) Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thuộc diện Nhà nước cho vay lại từ 
ngân sách hoặc cấp phát một phần: tuỳ vào tính chất dự án Vụ Kế hoạch hoặc 
Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị cân đối và bố trí vốn theo quy 
định của Bộ Tài chính;   

2. Vốn đối ứng các chương trình, dự án theo quy định của Luật Ngân 
sách và nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết 
toán ngân sách nhà nước. Tùy theo từng chương trình, dự án, vốn đối ứng có 
thể sử dụng  cho toàn bộ hoặc một phần chi phí theo quy định và Văn kiện 
được ký kết. 

3. Kinh phí xây dựng và thẩm định lấy từ nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
hoặc vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án hoặc từ kinh phí hợp pháp 
của đơn vị chuẩn bị dự án hoặc đơn vị chủ dự án. 

Tuỳ tính chất của từng chương trình, dự án và khoản viện trợ, Vụ Kế 
hoạch, Vụ Tài chính cân đối, bố trí vốn trên cơ sở đề xuất của đơn vị được 
giao chuẩn bị chương trình, dự án theo quy định của Luật Ngân sách. 

Điều 16. Thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng. 

Bộ trưởng phê duyệt các chương trình, dự án, các khoản viện trợ phi dự 
án có địa chỉ cụ thể, có giá trị không vượt quy định phân cấp phê duyệt của 
Thủ tướng Chính phủ, không có nội dung liên quan đến thể chế, chính sách, 
luật pháp, cải cách hành chính, văn hoá thông tin, tôn giáo, quốc phòng, an 
ninh, có nhập khẩu những mặt hàng  đã qua sử dụng hoặc thuộc diện hạn chế 
nhập khẩu của Chính phủ.  

Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị  chuẩn 
bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ theo quy định để trình cơ quan đầu mối thẩm định của 
Chính phủ theo quy định. 

 

CHƯƠNG V 
ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC, THOẢ THUẬN QUỐC TẾ 

VÀ CÁC VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Điều 17. Thẩm quyền và cấp ký kết  
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1. Việc tiến hành đàm phán và ký điều ước quốc tế về các nguồn hỗ trợ 
của nước ngoài phải tuân thủ pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều 
ước quốc tế, các Văn bản hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật.  

2. Các đơn vị đàm phán và ký điều ước, thỏa thuận quốc tế với danh 
nghĩa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nguồn hỗ trợ phát triển 
của nước ngoài phải được Bộ trưởng uỷ quyền bằng văn bản. 

3. Các chương trình, dự án hợp tác có nhiều quốc gia tham gia thực hiện 
(hoặc dự án vùng có sự tham gia của nhiều ngành và địa phương), trong đó, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bên tham gia, Bộ trưởng có 
thể uỷ quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tham gia thoả thuận nội dung 
liên quan đến các lĩnh vực của Bộ quản lý. 

Điều 18. Trình tự đàm phán, ký kết và phê duyệt 

1. Các đơn vị xây dựng văn kiện chương trình, dự án, trình Bộ trưởng 
thông qua Vụ Hợp tác quốc tế để tiến hành trao đổi với nhà tài trợ để xác định 
chương trình, dự án, nguồn hỗ trợ để xây dựng văn kiện. Những văn bản 
không thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì 
chuẩn bị hồ sơ, văn kiện để trình cấp thẩm quyền xem xét. 

2. Những văn bản ký kết thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tiếp xúc với 
nhà tài trợ để xác định loại Hiệp ước hoặc Thoả thuận.  

3. Tuỳ vào loại văn bản ký kết, căn cứ vào các quy định pháp luật tại 
“Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế” hoặc “Pháp lệnh ký kết 
và thực hiện thoả thuận quốc tế” cùng với các văn bản hướng dẫn, Vụ Hợp tác 
quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất trình Bộ trưởng thành lập 
đoàn đàm phán và chuẩn bị các văn bản liên quan. 

4. Hồ sơ cần thiết để trình phê duyệt và ký kết gồm có một trong những 
văn bản sau: Hiệp định, Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Biên 
bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác (hoặc tên gọi khác) cùng 
với thư cam kết của nhà tài trợ, hồ sơ dự án, thư uỷ nhiệm (trường hợp người 
ký được cấp trên uỷ quyền). 

5. Sau khi kết thúc đàm phán, Trưởng đoàn đàm phán phải  báo cáo 
bằng văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đàm phán, nội 
dung và các văn bản đã thoả thuận, ký kết với đối tác bên nước ngoài. 

6. Đối với các chương trình, dự án đoàn đàm phán là cơ quan khác 
ngoài Bộ chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ là một thành 
viên tham gia, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Chủ dự án chuẩn bị nội dung 
văn kiện có liên quan đến ngành, đề xuất danh sách đoàn đàm phán của Bộ 
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7. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Chủ dự án và các đơn vị liên 
quan tổ chức ký kết các văn bản chương trình, dự án theo phân công của Bộ 
trưởng. 

Điều 19. Quản lý văn bản ký kết, trao đổi tài liệu 

1. Các văn bản do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết, được lưu giữ bản gốc tại Văn 
phòng Bộ và các bản sao tại Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan. 

2. Việc lưu giữ, tiếp xúc, trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, 
mẫu vật với bên nước ngoài được thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành 
của nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Sau khi chương trình, dự án được ký kết và phê duyệt và giám đốc dự 
án được bổ nhiệm, chủ dự án chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các văn bản, 
giấy tờ có liên quan đến thực hiện chương trình, dự án cho giám đốc dự án.  

4. Khi chương trình, dự án đã kết thúc, đưa vào sử dụng, Giám đốc dự 
án phải nộp lưu trữ  tại Bộ các văn bản ký kết và hồ sơ của dự án theo quy 
định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG VI 
QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Điều 20. Phân công trách nhiệm 

1. Vụ Hợp tác quốc tế 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo đúng quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN, ngày 28/1/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế và các quy định tại Quy 
chế này, trong đó có: 

a) Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật, điều ước quốc tế liên quan đến nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành; 

b) Chủ trì phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn 
bị, xây dựng,  thẩm định, phê duyệt đàm phán đề xuất cơ quan thực hiện và 
giám đốc các chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong 
ngành. Đối với các dự án vốn vay, do các cơ quan khác ngoài Bộ chủ trì đàm 
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c) Đề xuất cơ quan thực hiện và giám đốc các chương trình, dự án từ 
nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành; 

d) Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá và tổng hợp và định kỳ báo cáo Lãnh 
đạo Bộ và Ban Cán sự việc quản lý, thực hiện nguồn hỗ trợ nước ngoài trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

đ) Phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, 
đánh giá và tổng hợp và định kỳ báo cáo theo quy định; 

2. Vụ Kế hoạch 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BNN, ngày 28/1/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch; 

Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Quy chế 
về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ. Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn hỗ 
trợ của nước ngoài có tính chất đầu tư của Bộ. 

3. Vụ Tài chính 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN, ngày 28/1/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tài chính; 

Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Quy chế 
về lĩnh vực tài chính, kế toán, vật giá thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ. 
Chủ trì bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
có tính chất hành chính sự nghiệp của Bộ. Xây dựng ban hành các quy định, 
hướng dẫn về quản lý tài chính nguồn hỗ trợc nước ngoài thuộc phạm vi quản 
lý Nhà nước của Bộ. Thẩm tra quyết toán các chương trình, dự án và các 
khoản hỗ trợ phi dự án hàng năm và khi kết thúc chương trình, dự án. 

4. Vụ Tổ chức cán bộ 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo đúng quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ-BNN, ngày 28/1/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổ chức cán bộ; 
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Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Quy chế 
về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen 
thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ. 

5. Thanh tra bộ 

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo đúng quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BNN, ngày 28/1/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ; 

Chủ trì phối hợp với vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị chức năng trong 
công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng trong việc thực hiện các 
nguồn vốn nước ngoài. 

6. Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ 

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, các đơn vị quản lý chuyên 
ngành có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn 
vị có liên quan thực hiện theo quy định tại Quy chế này; 

7. Các đơn vị được giao làm chủ chương trình, dự án (chủ đầu tư 
với các dự án đầu tư)  

Các đơn vị được Bộ trưởng giao làm chủ chương trình, dự án chịu trách 
nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện các chương trình, dự án có trách nhiệm  
thành lập bộ phận quản lý thực hiện chương trình, dự án. Thủ trưởng đơn vị 
chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi vấn đề liên quan đến việc quản lý và 
thực hiện chương trình, dự án được giao;  

Các Ban quản lý dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp và 
Ban quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi  (gọi tắt là Ban) được giao làm chủ 
dự án (chủ đầu tư) các chương trình, dự án  vốn vay và các dự án hỗ trợ kỹ 
thuật hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án vốn vay sử dụng nguồn hỗ trợ của 
nước ngoài  theo phân công của Bộ trưởng.   

Điều 21. Tổ chức bộ máy và nhân lực thực hiện chương trình, dự án 
ODA 

1. Ban Chỉ đạo dự án  (còn gọi là Ban Điều hành chương trình, dự 
án) 

Căn cứ yêu cầu, nội dung và quy mô của từng dự án, Bộ trưởng ra quyết 
định thành lập Ban Chỉ đạo dự án. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ 
Hợp tác quốc tế đề xuất thành phần, nhiệm vụ chức năng của Ban Chỉ đạo dự 
án trình Bộ trưởng ra quyết định.  
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2. Chủ chương trình, dự án (Chủ dự án) 

Sau khi được thông báo Danh mục tài trợ chính thức, Vụ Hợp tác quốc 
tế trình Bộ trưởng quyết định giao nhiệm vụ cho một đơn vị trực thuộc Bộ làm 
Chủ dự án (Chủ đầu tư với các dự án đầu tư). Chức năng nhiệm vụ của chủ dự 
án quy định cụ thể tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA của Chính phủ và các 
quy định hiện hành khác. 

3. Ban Quản lý chương trình, dự án (Ban quản lý dự án)  

a. Ban Quản lý chương trình, dự án (đối với chương trình, dự án ODA) 
hoặc Đơn vị đầu mối (đối với dự án PCPNN) do Bộ trưởng, Chủ dự án thành 
lập, chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện dự án. BQLDA được thành lập căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan chủ quản và của Chủ dự án, 
căn cứ vào Quyết định đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt chương trình, dự án 
và căn cứ vào Điều ước hoặc thoả thuận quốc tế ký kết với nhà tài trợ; 

b. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án 
(BQLDA) theo quy định tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA và Văn bản 
hướng dẫn liên quan. 

c. Nhân sự chủ chốt của Ban Quản lý dự án gồm Giám đốc (hoặc gọi 
Trưởng Ban Quản lý dự án), Phó Giám đốc (nếu có), kế toán trưởng do Cơ 
quan quyết định thành lập Ban QLDA bổ nhiệm và miễn nhiệm. Những cán 
bộ, nhân viên khác trong Ban Quản lý dự án do Giám đốc dự án tuyển chọn và 
quyết định theo quy định tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA, Quy chế 
Quản lý PCPNN và các văn bản hướng dẫn. 

4. Giám đốc Ban quản lý dự án 

 Giám đốc Ban quản lý dự án (giám đốc dự án) là người đứng đầu Ban 
Quản lý dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của Ban quản lý dự án 
trước chủ dự án và trước pháp luật về việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án 
theo văn kiện đã ký, các quy định của Nhà nước và của nhà tài trợ. Chủ dự án 
bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc Ban quản lý dự án sau khi tham khảo ý 
kiến của Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ. 

5. Chủ quản tiểu dự án thành phần (hoặc hợp phần - nếu có) của 
các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ 
quản: Là cấp quyết định đầu tư các tiểu dự án trên địa bàn địa phương hoặc 
trong lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ từ 
việc chuẩn bị, xây dựng, thẩm định, phê duyệt tiểu dự án và các khâu thực 
hiện. 
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6. Chủ dự án thành phần thuộc các dự án ô do Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản: do Chủ quản tiểu dự án thành 
lập và giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ, quyền 
hạn và  chịu trách nhiệm của chủ dự án (chủ đầu tư) đối với tiểu dự án hoặc 
hợp phần dự án được giao theo quy định tại Văn kiện dự án, các quy định của 
Nhà nước và các quy định của nhà tài trợ. 

Điều 22. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án PCPNN 

Căn cứ yêu cầu, nội dung và quy mô của từng chương trình, dự án và 
thỏa thuận với nhà tài trợ, chủ dự án xây dựng quy chế quản lý chương trình, 
dự án  đảm bảo cho việc thực hiện và chịu trách nhiệm đối với việc quản lý 
hiệu quả nguồn lực huy động, nếu cần thiết Chủ dự án có văn bản  thông qua 
Vụ Hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.  

Sau khi chương trình, dự án được phê duyệt, Chủ dự án có trách nhiệm 
hoàn thành hồ sơ, thủ tục đăng ký xác nhận viện trợ theo đúng quy trình, thời 
điểm do Bộ Tài chính quy định. 

Điều 23. Điều chỉnh, sửa đổi nội dung các chương trình, dự án 

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án, nếu có yêu cầu 
thay đổi, điều chỉnh thì thực hiện như sau: 

a. Chủ dự án (hoặc đơn vị tiếp nhận viện trợ) có văn bản giải trình về nội 
dung, kế hoạch cần điều chỉnh thông qua Vụ Hợp tác quốc tế  tổ chức thẩm 
định và trình Bộ trưởng phê duyệt  hoặc xin ý kiến các cơ quan có thẩm 
quyền. 

b. Hình thức thẩm định được tiến hành theo quy định tại Quy chế Quản lý 
và sử dụng ODA, Quy chế quản lý PCPNN của Chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn. 

c. Việc ra quyết định điều chỉnh chương trình, dự án thực hiện theo quy 
định tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA, Quy chế quản lý PCPNN của 
Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung điều 
ước hoặc thoả thuận quốc tế đã ký thì thực hiện theo quy định của “Luật gia 
nhập, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế” và các văn bản hướng dẫn trình tự, 
thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, “Pháp lệnh ký kết và thực hiện 
thỏa thuận quốc tế”  và các văn bản hướng dẫn.  
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CHƯƠNG VII 
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN   

Điều 24. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện  

1. Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối của Bộ tổ chức theo dõi, hướng dẫn 
các chủ dự án tiến hành kiểm tra, đánh giá, hoặc khi cần thiết đề xuất với Lãnh 
đạo Bộ quyết định thuê tư vấn (hoặc phối hợp với nhà tài trợ) đánh giá việc 
thực hiện các chương trình, dự án do Bộ là cơ quan chủ quản và quản lý, thực 
hiện. 

2. Chủ dự án chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thực hiện 
đúng nội dung chương trình, dự án đã được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra hoạt 
động của chương trình, dự án về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân, về hiệu 
quả dự án, định kỳ báo cáo Bộ trưởng (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế) và các 
cơ quan quản lý nhà nước về ODA và về PCPNN, đề xuất biện  pháp giải 
quyết các trường hợp cần thiết theo quy định.  

3. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thực hiện dự 
án, tổ chức đánh giá hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ; theo dõi tiến độ thực hiện, 
kết quả giải ngân, hiệu quả và định kỳ báo cáo Chủ dự án và các cơ quan quản 
lý nhà nước theo quy định. 

4. Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động kiểm tra, đánh giá và nghiệm 
thu từ nguồn hỗ trợ phát triển của nước ngoài hay từ nguồn vốn đối ứng của 
Việt Nam cần được quy định rõ trong Văn kiện chương trình, dự án.  

Chi phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá của cơ quan chủ 
quản do Vụ Tài chính bố trí trên cơ sở đề xuất của Vụ Hợp tác quốc tế theo kế 
hoạch hàng năm được Bộ trưởng phê duyệt. 

Điều 25.  Chế độ báo cáo 

Chủ dự án phải định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện, báo 
cáo tài chính của các  chương trình, dự án theo chế độ và biểu mẫu quy định 
của các cơ quan chức năng gửi về Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài 
chính và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời hạn báo cáo các chương trình, dự án ODA theo quý, 6 tháng, hàng 
năm, giữa kỳ và khi kết thúc dự án bằng văn bản và thư điện tử theo đúng chế 
độ và mẫu báo cáo; các dự án đầu tư nhóm A cần chuẩn bị báo cáo hàng tháng 
theo mẫu gửi đến các Vụ Hợp tác quốc tế  và các cơ quan, đơn vị liên quan 
của Bộ và các cơ quan  tổng hợp Nhà nước. 

Thời hạn báo cáo các chương trình, dự án PCPNN theo 6 tháng, hàng 
năm và khi kết thúc dự án. Chủ dự án  cần chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và 
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Điều 26. Nghiệm thu, khai thác sử dụng kết quả chương trình, dự 
án 

1. Chương trình, dự án về đầu tư xây dựng: 

Chủ Dự án phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về nghiệm thu, 
bàn giao từng phần hay bàn giao toàn phần, kiểm kê, lập phương án xử lý, 
đăng ký tài sản và quyết toán các nguồn hỗ trợ theo quy định của pháp luật về 
đầu tư xây dựng cơ bản và Luật ngân sách Nhà nước, các quy định hiện hành 
khác của Nhà nước và quy định của nhà tài trợ. 

2. Chương trình, dự án về hỗ trợ kỹ thuật: 

Chủ dự án phải tổ chức nghiệm thu, quyết toán  bàn giao, khai thác, sử 
dụng theo quy định của pháp luật; phải có biện pháp để duy trì, phát huy hiệu 
quả của chương trình, dự án. 

3. Tất cả các chương trình, dự án trước khi hoàn thiện đưa vào sử dụng 
(dự án đầu tư xây dựng) hoặc sau khi kết thúc thực hiện (dự án hỗ trợ kỹ 
thuật) đều phải thực hiện việc nghiệm thu, quyết toán, tổng kết đưa vào sử 
dụng đúng quy định trong Điều này và quy định của pháp luật về sử dụng các 
nguồn đầu tư của nước ngoài đảm bảo tính bền vững của chương trình, dự án. 

4. Kinh phí nghiệm thu chương trình, dự án phải được ghi trong văn 
kiện dự án theo quy định tại Quy chế Quản lý và sử dụng ODA và Quy chế 
quản lý PCPNN của Chính phủ. 

Điều 27. Kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ nước ngoài. 

1. Các Chủ dự án và các Ban quản lý dự án phải có trách nhiệm thường 
xuyên và định kỳ kiểm tra, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ 
nước ngoài đối với các chương trình, dự án theo quy định của pháp luật và quy 
định của Bộ. 

2. Khi cần thiết, Bộ trưởng quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh 
tra việc thực hiện các chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ của nước ngoài 
theo quy định của pháp luật. 

3. Đơn vị và cá nhân được giao trách nhiệm vận động, thu hút và sử 
dụng các nguồn  hỗ trợ nước ngoài để xẩy ra tiêu cực, vi phạm các quy định 
về quản lý ODA, quản lý PCPNN và quản lý các hoạt động phi dự án, tuỳ theo 
mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật. 
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Chwng VIII 
BI&U K H O ~  THI ~ N H  

~ i d u  28. Hi@ lye thi hhnh 

1. Th6ng tu nhy c6 hi@ luc thi hanh sau b6n mvai 1Hm ngiiy, kk tir nghy 
vii thay th& c h  nBgi dung c6 lien qum d6n ~ u ~ 6 t  d w  s6 45/2004/QD-BNN 

nghy 30 t h h g  9 n h  2004 cfia BBg tn rhg  BQ NBng nghiep vh Phht triin n6ng 
th6n ban hanh Quy ch& Q u h  19 vA sir dung n g u h  ha trq cfia nu& ngohi trong 
nghnh NGng nghiep vh Phht trihn n6ng th6n. 

2. N h h g  chuong trinh, du hn c6 ngu8n h8 tra c ~ a  nu6c ngohi dang 
t b c  hi& k&t thee t r u c  ng$ Quy ch& c6 hi@ luc tikp tyc iip dwg the0 quy 
dinh tai Q U ~ $  d m  s6 45/2004/QD-BNN nghy 30 t h h g  9 n h  2004 cCa B6 
tnr6ng BO NBng nghiep vh Phbt triin nBng th6n. Cbc noi dung c6ng viec thuc 
hien sau khi Thsng tu nAy c6 hi@ luc, chii dp h c6 trhch nhidm, d& xuht di&u 
chinh c h  thi&t vh thuc hien the0 Quy ch6 m6i. 

~ i & u  29. Tr6ch nhiem thi hhnb 

Chhh  V h  phbng B6, Vu t m h g  Vu Hpp tsc qu6c tk vS. ThC trudng chc 
dm vi thu6c BO chiu trhch nhiem thi hhnh Th6ng tu nAy. 

Trong qui  Mnh thuc hien, n&u c6 phP sinh w h g  mic, chc dm vi c6 
trhch nhi@m p h h  bnh kip thbi v& Vu Hpp tic qu6c t& d& tbng hpp trinh Bo 
t ruhg  xem x6t, quy6t dinh sSra d6i, b6 sung cho phc hpp viri t hh  hlnh thuc 
t6.L 
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- Cuc kiem tra VBQPPL-BTP; 
- Website Chinh ph6, Cdng bho; 
- C b  dcm vi tqrc thuoc Bo; 
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