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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

10-5-2022 Quyết ñịnh số 23/2022/Qð-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, 
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 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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11-5-2022 Quyết ñịnh số 24/2022/Qð-UBND bãi bỏ các Quyết ñịnh của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: số 28/2010/Qð-UBND, 
số 67/2016/Qð-UBND, số 80/2016/Qð-UBND, số 63/2017/Qð-UBND, 
số 64/2017/Qð-UBND. 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

11-5-2022 Quyết ñịnh số 1126/Qð-UBND công bố mở vùng hoạt ñộng 
vui chơi, giải trí dưới nước trên sông Hương cho các phương tiện 
không gắn ñộng cơ. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 23/2022/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

 
 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy chế tiếp nhận, 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 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
về việc 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 Việt Nam; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2012/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về ñăng ký và quản lý hoạt ñộng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 
Việt Nam; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số             
1545/TTr-SKHðT ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tiếp nhận, 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 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 thay thế Quyết ñịnh 
số 11/2011/Qð-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư; 
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./.  
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY CHẾ 
Tiếp nhận, 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 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 23/2022/Qð-UBND ngày 10/5/2022   
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)  

 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy chế này ñiều chỉnh các hoạt ñộng tiếp nhận, 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 ñược thành lập hợp pháp tại 
Việt Nam (sau ñây gọi tắt là viện trợ) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục ñích 
phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân ñạo dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế, không vì 
mục ñích lợi nhuận, thương mại của Bên tài trợ. 

2. Các trường hợp ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP 
ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh về 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 Việt Nam (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP) 
không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chế này. 

 3. Những nội dung không quy ñịnh tại Quy chế này thì áp dụng theo quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ñến hoạt ñộng quản lý 
và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc 
phạm vi ñiều chỉnh nêu tại ðiều 1 Quy chế này. 

2. Bên cung cấp viện trợ trong Quy chế này là các tổ chức, cá nhân nước ngoài 
ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 2 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

3. Bên tiếp nhận viện trợ trong Quy chế này là các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñược quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Các thuật ngữ ñược sử dụng trong Quy chế ñược giải thích rõ tại ðiều 3 
Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 
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2. Riêng ñối với thuật ngữ “Cơ quan chủ quản” trong Quy chế này ñược hiểu 
là: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp các khoản viện trợ nhân ñạo 
không có ñịa chỉ cụ thể, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan 
chủ quản. 

ðiều 4. Nguyên tắc cơ bản trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về viện trợ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn 
quyền hạn với trách nhiệm, ñảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ ñộng 
của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, tổ chức và 
các ñơn vị thực hiện. 

2. Các khoản viện trợ khi ñược xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ 
các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các cam kết với Bên tài trợ ñã ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy ñịnh hoặc ñiều kiện viện trợ của 
Bên tài trợ khác với các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy ñịnh 
của pháp luật Việt Nam. 

3. Các nguyên tắc ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

4. Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng ñến an ninh, chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, xâm hại ñến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân. 

ðiều 5. Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ 

Các hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ theo quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh 
số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 6. Vốn chuẩn bị khoản viện trợ 

Vốn chuẩn bị khoản viện trợ thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 
80/2020/Nð-CP. 

 

Chương II 

LẬP, THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ 

ðiều 7. Thẩm quyền phê duyệt 

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt các khoản viện trợ theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 Nghị ñịnh 
số 80/2020/Nð-CP. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền phê duyệt: 

a) Các khoản viện trợ không thuộc quy ñịnh tại khoản 1 của ðiều này và các 
khoản viện trợ khắc phục hậu quả ñược viện trợ trực tiếp cho ñịa phương không phụ 
thuộc vào quy mô khoản viện trợ. 
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b) Các khoản viện trợ mà bên tiếp nhận là các tổ chức do Cơ quan chủ quản ra 
quyết ñịnh cho phép thành lập hoặc phê duyệt ñiều lệ hoặc cấp Giấy ñăng ký hoạt 
ñộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận viện trợ, trừ các tổ chức do 
Bộ Nội vụ ra quyết ñịnh thành lập. 

ðiều 8. Lập hồ sơ khoản viện trợ 

1. Bên tiếp nhận viện trợ, chủ khoản viện trợ phối hợp với bên cung cấp viện 
trợ xây dựng hồ sơ chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; văn kiện chương trình, dự án 
ñầu tư sử dụng viện trợ; văn kiện khoản viện trợ phi dự án; lập hồ sơ khoản viện trợ 
theo quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. Kết cấu nội dung văn kiện 
chương trình, dự án, phi dự án theo mẫu tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo 
Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

2. Trường hợp dự án viện trợ có nhu cầu sử dụng vốn ñối ứng là vốn ñầu tư công: 
Hồ sơ bao gồm thành phần hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP 
và thành phần hồ sơ theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP 
ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công 
và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

3. Trường hợp dự án viện trợ có cấu phần xây dựng: Hồ sơ bao gồm thành phần 
hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP và thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

4. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
và cơ quan liên quan hướng dẫn Bên tiếp nhận viện trợ chuẩn bị lập hồ sơ khoản viện trợ, 
trình thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh. 

ðiều 9. Hồ sơ khoản viện trợ 

1. Hồ sơ chương trình, dự án gồm các tài liệu ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 8 
Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

2. Hồ sơ phi dự án gồm các tài liệu ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 8 Nghị ñịnh 
số 80/2020/Nð-CP. 

3. Hồ sơ khoản viện trợ phi dự án là hàng hóa, thiết bị, phương tiện vận tải ñã 
qua sử dụng, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tại 
khoản 3 ðiều 8 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

4. Số lượng hồ sơ khoản viện trợ ñược lập thành 06 bộ, các tài liệu bằng tiếng 
nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt ñã ñược công chứng kèm theo. 

5. Văn kiện chương trình, dự án và văn kiện khoản viện trợ phi dự án ñược lập 
theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

6. ðối với dự án viện trợ có nội dung ñầu tư công, ñầu tư xây dựng phải ñược 
xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý ñầu tư công và ñầu tư xây dựng 
công trình. 
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7. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

a) Gửi hồ sơ ñến Bộ Kế hoạch và ðầu tư: ðối với khoản viện trợ thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Sở Kế hoạch và ðầu tư: ðối với khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 10. Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh 

1. Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án phải ñược thẩm ñịnh ñể làm cơ sở 
phê duyệt, ký kết và thực hiện. 

2. ðối với khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: 
Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan chủ trì thẩm ñịnh 
là Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

3. ðối với khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh: 
Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan chủ trì thẩm ñịnh. 

4. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất nội dung dự án, cơ quan chủ trì thẩm ñịnh có 
thể mời các cơ quan chuyên môn ở trung ương và ñịa phương, các tổ chức tư vấn và 
chuyên gia tư vấn ñộc lập ñể hỗ trợ thẩm ñịnh chương trình, dự án. 

5. Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân tham gia thẩm ñịnh chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung thẩm ñịnh có liên quan ñến phạm vi trách nhiệm quản lý 
của mình. 

ðiều 11. Trình tự, thủ tục thẩm ñịnh, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, 
khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. ðánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm ñịnh trên cơ sở các quy ñịnh tại ðiều 9 
Quy chế này. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an 
tỉnh và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở ñịa phương ñể lấy ý kiến góp ý 
bằng văn bản. Trường hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của 
ñịa phương, Sở Kế hoạch và ðầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể gửi lấy ý kiến 
của các Bộ, ngành có liên quan. 

3. Thẩm ñịnh khoản viện trợ 

a) Tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của khoản viện trợ, Sở Kế hoạch 
và ðầu tư tổ chức thẩm ñịnh bằng hình thức tổng hợp ý kiến hoặc tổ chức hội nghị 
thẩm ñịnh. Ý kiến kết luận của Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ sở ñể Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ; 

b) Trong trường hợp khoản viện trợ không ñủ ñiều kiện tiếp nhận, Sở Kế hoạch 
và ðầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho bên cung cấp viện trợ về 
quyết ñịnh không tiếp nhận viện trợ. 
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4. ðối với viện trợ khắc phục hậu quả, khi phê duyệt văn kiện dự án, phi dự án, 
người ñứng ñầu cơ quan chủ quản không bắt buộc phải lấy ý kiến thẩm ñịnh của các 
cơ quan liên quan. 

5. Nội dung thẩm ñịnh thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 10 Nghị ñịnh 
số 80/2020/Nð-CP. 

6. Thời hạn thẩm ñịnh không quá 20 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

ðiều 12. Quyết ñịnh phê duyệt 

1. Quyết ñịnh phê duyệt gồm những nội dung ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 11 
Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết ñịnh phê duyệt khoản 
viện trợ, Cơ quan chủ quan thông báo cho bên cung cấp viện trợ về Quyết ñịnh 
phê duyệt khoản viện trợ, ñồng thời gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và các 
cơ quan có liên quan Quyết ñịnh phê duyệt ñể giám sát và phối hợp thực hiện. 

Chương III 

QUẢN LÝ THỰC HIỆN VIỆN TRỢ 

ðiều 13. Tổ chức quản lý chương trình, dự án 

Việc tổ chức quản lý chương trình, dự án thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 12 
Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản  

Cơ quan chủ quản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại ðiều 13 và 
ðiều 33 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ khoản viện trợ 

1. Chủ khoản viện trợ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 ðiều 14 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

2. ðối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách ñịa phương thì chủ 
khoản viện trợ phải gửi hồ sơ xác nhận cho Sở Tài chính ñể xác nhận viện trợ và làm 
cơ sở ñể ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước. 

3. Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình hình thực hiện, giải ngân khoản 
viện trợ 06 tháng và hàng năm cho Cơ quan chủ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. Báo cáo kết thúc khoản viện trợ phải gửi Cơ quan chủ quan, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư chậm nhất không quá 
06 tháng sau khi kết thúc thực hiện. 

ðiều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án 

1. Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 ðiều 15 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 
ðối với một số dự án tài trợ có nội dung thúc ñẩy cải cách thể chế, chính sách hoặc 
triển khai tại ñịa bàn biên giới (bao gồm biên giới ñất liền và biên giới biển), ñịa bàn 
dân tộc thiểu số, tôn giáo thì Công an tỉnh tham gia vào Ban quản lý dự án. 
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2. ðịnh kỳ 06 tháng một lần và hàng năm báo cáo tình hình thực hiện chương trình, 
dự án, tình hình quản lý tài chính cho chủ dự án và Cơ quan chủ quan, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

ðiều 17. ðiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung chương trình, dự án trong quá trình 
thực hiện 

1. ðối với các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh: Sở 
Kế hoạch và ðầu tư tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thủ tục trình 
Thủ tướng Chính phủ khi có các ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung dẫn ñến thay ñổi các 
nội dung trong Quyết ñịnh phê duyệt khoản viện trợ. 

2. ðối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân tỉnh: 

a) Những ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung làm cho chương trình, dự án trở thành 
một trong các trường hợp ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 Quy chế này thì phải 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 

b) Các ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung không thuộc quy ñịnh tại ñiểm a khoản này 
do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt khoản viện trợ. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 9, ðiều 11 và ðiều 12 
Quy chế này. 

ðiều 18. Bán hàng hóa thuộc các khoản viện trợ 

Hàng hóa thuộc các khoản viện trợ ñược các Bên tiếp nhận viện trợ và Bên 
cung cấp viện trợ thoả thuận ñưa vào Việt Nam bán phải ñược cấp có thẩm quyền 
quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này quyết ñịnh ñồng thời với việc phê duyệt các khoản 
viện trợ, trên cơ sở ý kiến ñồng ý bằng văn bản của Sở Tài chính. Hàng hóa ñã qua sử 
dụng khi ñược phép nhập khẩu vào Việt Nam không phải là hàng hóa thương mại, 
không ñược phép tổ chức bán ñấu giá. Hàng hoá mới 100%, còn hạn sử dụng phải 
ñược tổ chức bán ñấu giá theo quy ñịnh hiện hành về bán ñấu giá tài sản. 

ðiều 19. Bàn giao kết quả thực hiện viện trợ 

Sau khi kết thúc, chủ dự án tổ chức nghiệm thu, ñánh giá và tiến hành các 
biện pháp cần thiết ñể khai thác và bàn giao kết quả ñạt ñược cho ñối tượng thụ 
hưởng dự án và gửi báo cáo kết thúc dự án ñến Cơ quan chủ quan, Sở Kế hoạch và 
ðầu tư, Sở Tài chính. 

ðiều 20. Xử lý tranh chấp 

Xử lý tranh chấp thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

Chương IV 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VIỆN TRỢ 

ðiều 21. Nguyên tắc quản lý tài chính ñối với vốn viện trợ 

Nguyên tắc quản lý tài chính ñối với vốn viện trợ thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 20 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 
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ðiều 22. Mở tài khoản cho chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ 

Việc mở tài khoản cho chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 21 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 23. Lập kế hoạch tài chính vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn 
thu ngân sách nhà nước 

Lập kế hoạch tài chính vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách 
nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 22 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 24. Kiểm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi vốn viện trợ 
không hoàn lại bằng tiền 

Kiểm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại 
bằng tiền thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 23 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 25. Tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ 

Việc tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ thực hiện theo quy ñịnh 
tại ðiều 24 Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 26. Thuế ñối với các khoản viện trợ 

Thuế ñối với các khoản viện trợ thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành của 
pháp luật Việt Nam. 

ðiều 27. Kiểm toán các khoản viện trợ 

Kiểm toán các khoản viện trợ thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 26 Nghị ñịnh số 
80/2020/Nð-CP. 

CHƯƠNG V 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆN TRỢ 

ðiều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ trên ñịa bàn tỉnh. Ngoài các nhiệm vụ và 
quyền hạn của cơ quan ñầu mối về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ 
quy ñịnh tại các Chương II và III Quy chế này có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Hướng dẫn xây dựng và tiếp nhận hồ sơ các chương trình, dự án ñã ñược 
bên tài trợ chấp nhận, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Chủ trì thẩm ñịnh và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các khoản viện trợ ñược quy ñịnh tại khoản 2 
ðiều 7 Quy chế này và việc bổ sung, ñiều chỉnh các chương trình, dự án ñược quy ñịnh 
tại khoản 2 ðiều 17 Quy chế này. 

3. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ; phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng Chương trình xúc tiến vận ñộng viện trợ theo giai ñoạn trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt. 
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4. Chủ trì và phối hợp với các ban, ngành, ñơn vị liên quan khác tổ chức theo 
dõi, giám sát và ñánh giá việc thực hiện nguồn viện trợ trên ñịa bàn; tham mưu 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn và kiểm tra các ñơn vị trong việc tiếp 
nhận và thực hiện các khoản viện trợ; kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các 
vướng mắc, khó khăn, những vi phạm trong quá trình triển khai tiếp nhận và sử dụng 
viện trợ. 

5. Chủ trì và phối hợp với các ban, ngành, ñơn vị liên quan tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ hàng năm theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

ðiều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn về quản lý tài chính ñối với 
viện trợ. 

2. Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu, ñề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh bố trí vốn ñối ứng trong kế hoạch ngân sách tỉnh hằng năm cho các ñơn vị 
thuộc ñối tượng ñược cấp ngân sách ñể thực hiện các khoản viện trợ ñã cam kết với 
bên tài trợ theo quy ñịnh của Luật Ngân sách.  

3. Tham gia ý kiến thẩm ñịnh về các nội dung: cơ chế và nguyên tắc quản lý tài chính 
ñối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Hướng dẫn các ñơn vị nhận viện trợ thực hiện ñúng các quy ñịnh của Nhà nước 
về dự toán chi phí, tiếp nhận, quản lý, thanh quyết toán và báo cáo tình hình thực hiện 
nguồn viện trợ. 

5. Thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách tỉnh, phối hợp với các cơ quan 
hữu quan thực hiện chế ñộ kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn ñề vướng mắc 
liên quan, phát sinh trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức 
phi chính phủ theo ñúng thẩm quyền. 

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư báo cáo tình hình quản lý và sử dụng 
viện trợ hàng năm theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP. 

ðiều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ 

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác 
quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 
ñịa phương và công tác vận ñộng nguồn viện trợ. 

2. Trên cơ sở các lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài và các ñối tác có yếu tố nước ngoài và nhu cầu kêu gọi 
viện trợ của các ngành và ñịa phương, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
và các cơ quan liên quan làm tốt công tác vận ñộng và tranh thủ viện trợ của các tổ chức 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các ñối tác có yếu tố nước ngoài. 

3. Quản lý hoạt ñộng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại ñịa bàn tỉnh; 
hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc khảo sát, xây dựng 
các dự án tài trợ và giám sát việc triển khai các khoản viện trợ ñã cam kết; kiểm tra, 
giám sát hoạt ñộng của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại ñịa phương theo quy ñịnh. 
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4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Ủy ban Công tác về các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài trong việc cấp, gia hạn, sửa ñổi bổ sung và thu hồi các loại 
giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 
các hoạt ñộng khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại ñịa phương. 

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh ñể tiếp nhận các khoản viện 
trợ theo quy ñịnh. 

6. Chủ trì và phối hợp với các ban, ngành, ñơn vị liên quan tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả vận ñộng và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức 
phi chính phủ theo 6 tháng, hàng năm gửi Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài theo quy ñịnh. 

ðiều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an tỉnh 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn ñề liên quan ñến an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực viện trợ. 

2. Hướng dẫn và hỗ trợ các ñơn vị, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh trong quá trình 
tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật 
Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

3. Tham gia thẩm ñịnh và góp ý kiến về các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Thực hiện việc quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ñối với người 
nước ngoài làm việc trong các tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tiếp 
nhận và sử dụng viện trợ ñảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

6. 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 các khoản viện trợ. 

7. Cung cấp các thông tin liên quan làm cơ sở xem xét trong quá trình thẩm ñịnh 
khoản viện trợ. 

ðiều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ 

1. Kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ của các 
tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt ñộng trong phạm vi tỉnh. 

2. Tham gia thẩm ñịnh và góp ý kiến về các khoản viện trợ có nội dung liên 
quan ñến lĩnh vực quản lý ngành. 

3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, các 
cơ quan, ñơn vị có liên quan rà soát, ñánh giá, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen 
thưởng các ñơn vị có thành tích trong công tác vận ñộng các khoản viện trợ; tuyên 
dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân viện trợ, góp phần cải thiện  kinh tế xã hội 
vào phát triển chung cho tỉnh.  

ðiều 33. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế này và 
các quy ñịnh khác có liên quan. 
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2. Tham gia thẩm ñịnh và ñề xuất kiến nghị về chính sách ñối với các khoản 
viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực 
hiện chế ñộ báo cáo 06 tháng, năm về kết quả vận ñộng, công tác viện trợ, các chế ñộ 
báo cáo kết thúc khoản viện trợ, tình hình giải ngân, sử dụng viện trợ gửi Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy ñịnh. 

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác vận ñộng và tranh thủ 
viện trợ. 

5. Cung cấp, chia sẻ thông tin về các tổ chức viện trợ, các chương trình, dự án, 
khoản viện trợ với các cơ quan, ñơn vị có liên quan. Thông tin về nhu cầu, lĩnh vực, 
ñịa bàn vận ñộng viện trợ với các tổ chức viện trợ. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, 
có liên quan trong công tác vận ñộng, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ. 

6. Cung cấp các thông tin về tình hình cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
hoạt ñộng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ñể làm cơ sở cho việc tiến hành 
vận ñộng và thẩm ñịnh viện trợ theo quy ñịnh hiện hành. 

7. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức 
hữu nghị tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Ngoại giao về chủ trương 
vận ñộng cứu trợ. 

8. Phối hợp giải quyết các vướng mắc, vấn ñề phát sinh trong quá trình tiếp 
nhận, thực hiện và quản lý các khoản viện trợ theo thẩm quyền. 

ðiều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh 

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ ñịnh hướng, kế hoạch thu hút và 
sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài của Nhà nước hoặc từng ngành, của tỉnh trong 
từng thời kỳ ñể xây dựng Chương trình, dự án vận ñộng viện trợ theo từng giai ñoạn 
phù hợp với ñịnh hướng, kế hoạch chung. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt ñộng vận ñộng viện trợ 
cho tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch ñược phê duyệt. 

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan có liên quan hướng dẫn 
các Bên tiếp nhận trong công tác vận ñộng và tiếp nhận viện trợ. 

4. Lập và gửi báo cáo tổng hợp 6 tháng, hàng năm về tình hình vận ñộng, thu 
hút viện trợ và thực hiện các khoản viện trợ thuộc quyền quản lý theo quy ñịnh gửi về 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 35. ðề nghị Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Tỉnh ñoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội 
Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập ñỏ tỉnh 

1. Hướng dẫn và hỗ trợ các ñơn vị, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh chấp hành thực 
hiện ñường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử 
dụng các khoản viện trợ. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt ñộng vận ñộng viện trợ 
cho tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch. 
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3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan có liên quan hướng dẫn 
các Bên tiếp nhận trong công tác vận ñộng và tiếp nhận viện trợ. 

4. Lập và gửi báo cáo tổng hợp 6 tháng, hàng năm về tình hình vận ñộng, thu 
hút viện trợ và thực hiện các khoản viện trợ thuộc quyền quản lý theo quy ñịnh gửi về 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 36. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chủ trì tổ chức tiếp nhận, phân phối sử dụng các khoản cứu trợ không có 
ñịa chỉ cụ thể (Bên tài trợ không ấn ñịnh cứu trợ cho một ñịa phương cụ thể nào) và 
thông báo tới Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

ðiều 37: Nhiệm vụ và quyền hạn của các Sở, Ban, ngành, ñơn vị 

ðối với các dự án có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (xây dựng, giao thông, 
thủy lợi, nông nghiệp, công thương, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giáo dục ñào tạo, 
y tế, an ninh quốc phòng…) các Sở, Ban, ngành, ñơn vị tham gia thẩm ñịnh và góp 
ý kiến về các khoản viện trợ có nội dung liên quan ñến lĩnh vực quản lý ngành 
phụ trách. 

ðiều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế 

1. Phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan ñơn vị 
có liên quan xây dựng Chương trình, dự án vận ñộng viện trợ và bố trí vốn ñối ứng 
cho các Chương trình, dự án thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của ñịa phương. 

2. Tham gia thẩm ñịnh và góp ý kiến với Sở Kế hoạch và ðầu tư về các khoản 
viện trợ thuộc ñịa bàn quản lý và việc bổ sung, ñiều chỉnh các Chương trình, dự án 
theo quy ñịnh. 

3. Hỗ trợ, tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong 
quá trình vận ñộng, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền quản lý.  

ðiều 39. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao làm cơ quan ñầu mối trong Quy chế này có 
trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ñối với hoạt ñộng mình phụ trách và phân công công chức 
phụ trách hoạt ñộng tại cơ quan, ñơn vị mình; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan ñể triển khai thực hiện các hoạt ñộng vận ñộng, tiếp nhận, quản lý 
và sử dụng viện trợ. 

  2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mắc, khó 
khăn ñề nghị các cơ quan, ñơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 24/2022/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: 
 số 28/2010/Qð-UBND, số 67/2016/Qð-UBND, số 80/2016/Qð-UBND,  

số 63/2017/Qð-UBND, số 64/2017/Qð-UBND 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Bộ luật Lao ñộng năm ngày 20 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 

ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 
Căn cứ Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2021/Nð-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ  Nghị ñịnh số 74/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 
năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về 
việc làm; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Trẻ em; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp, ñào tạo dưới 03 tháng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều về hỗ trợ ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác qua 
Ngân hàng chính sách xã hội ñể cho vay ñối với người nghèo và các ñối tượng chính 
sách khác;   

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ người lao ñộng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, giai ñoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về ñẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách mạng ñược 
nuôi dưỡng tại Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 887/TTr-SLðTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2022, của Giám ñốc Sở Tư pháp tại 
Công văn số 621/STP-XDKTVBQPPL ngày 20 tháng 4 năm 2022.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết ñịnh  

Bãi bỏ toàn bộ các quyết ñịnh sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 28/2010/Qð-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñề án phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2011-2020.   

2. Quyết ñịnh số 67/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt ðề án ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

3. Quyết ñịnh số 80/2016/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh trợ cấp tiền ăn cho ñối tượng 
người có công cách mạng ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm ñiều dưỡng, chăm sóc 
người có công. 
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4. Quyết ñịnh số 63/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2017 - 2020. 

5. Quyết ñịnh số 64/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ 
người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng giai ñoạn 
2017 - 2020. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 2022. 

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở: Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế, các thị xã và các huyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

            
          Số: 1126/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Công bố mở vùng hoạt ñộng vui chơi, giải trí dưới nước trên sông Hương  

cho các phương tiện không gắn ñộng cơ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; 

Căn cứ Quy ñịnh Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 61/2021/Qð-UBND ngày 04 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Xét ñơn ñề nghị số 15/ððN-KAK ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Công ty 
TNHH MTV K’even Anh Khoa ñề nghị công bố mở vùng hoạt ñộng vui chơi giải trí 
dưới nước trên sông Hương cùng các tài liệu liên quan;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 
586/SGTVT-AT&QLGT ngày 27 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố vùng hoạt ñộng vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương 
cho các phương tiện không gắn ñộng cơ như sau: 

I.  Vị trí và phạm vi vùng hoạt ñộng: 

a) Khu vực hoạt ñộng: Là vùng nước trải dọc hai bên bờ sông, rộng trung bình 
30m: Phía bờ Bắc từ phía trên cầu Dã Viên khoảng 1km ñến ðập ðá (chiều dài dọc 
sông 4,1km); Phía bờ Nam từ cầu Dã Viên ñến ðập ðá (chiều dài dọc sông 3,2km).  

b) Vùng nước ñược xác ñịnh bởi ñường bờ sông và ñường ranh giới nối 36 
ñiểm mốc (từ M1-M36) có sơ ñồ và tọa ñộ theo bảng Phụ lục 1 và 2 kèm theo Công văn 
số 586/SGTVT-AT&QLGT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải; 
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c) Khu vực neo ñậu: 

- Bến số 1 (Bến Nhà hàng nổi): Chiều dài 25m, xác ñịnh bởi 2 ñiểm có tọa ñộ 
(X=561247,19; Y=1820488,13) và (X=561272,95; Y= 1820496,57); 

- Bến số 2 (Bến số 5 Lê Lợi): Chiều dài 40m, xác ñịnh bởi 2 ñiểm có tọa ñộ 
(X=562925,11; Y=1821569,59) và (X=562953,44; Y= 1821597,92); 

- Bến số 3 (Bến Phú Mộng): Chiều dài 40m, xác ñịnh bởi 2 ñiểm có tọa ñộ 
(X=562925,11; Y=1821569,59) và (X=562953,44; Y= 1821597,92); 

(Tọa ñộ lấy theo hệ quy chiếu VN2000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 3o) 

II. Tổ chức, cá nhân khai thác: 

1. Công ty TNHH MTV K’even Anh Khoa; 

- ðịa chỉ: 08 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; 

- ðại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn ðình Anh Khoa 

2. Các tổ chức, cá nhân khác ñủ ñiều kiện, ñược cấp phép hoạt ñộng. 

ðiều 2. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác có trách nhiệm: 

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 48/2019/Nð-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ, các Quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 61/2021/Qð-UBND 
ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh về quản lý hoạt 
ñộng của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quy ñịnh của pháp luật 
có liên quan; 

b) Không ñược phép hoạt ñộng vui chơi giải trí trái với mục ñích ñược cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền công bố; 

c) Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, quản lý, giám sát tình hình hoạt ñộng 
của các cơ quan, ñơn vị theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh, 
Giám ñốc các Sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể Thao, Du lịch, Kế hoạch và 
ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà 
và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Hải Minh 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




