
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC                                    

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND                  Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2020 
            

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục các chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ Phi 

chính phủ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban 

hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng 

ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về 

ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét  đề  nghị  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 06/TTr-SKHĐT ngày 

11/02/2020 và văn bản số 1074/SKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục gồm 38 chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi 

viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (có Phụ 

lục kèm theo). 

 Điều 2: Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động 

kêu gọi các nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài cho Danh mục được phê duyệt: 

a) Tập trung vận động kêu gọi cho Danh mục đã được phê duyệt và các lĩnh 

vực ưu tiên nhận viện trợ Phi chính phủ nước ngoài theo quyết định 41/2015/QĐ-

UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh; 

b) Việc tổ chức vận động đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí; 

c) Khi có Nhà tài trợ đồng ý viện trợ các chương trình, dự án, phi dự án thuộc 

Danh mục đã phê duyệt, thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn chủ 

khoản viện trợ thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ. 

Trường hợp Nhà tài trợ có đề nghị viện trợ các chương trình, dự án, phi dự án ngoài 



Danh mục đã phê duyệt, thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh 

việc tiếp nhận và giao chủ khoản viện trợ trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

2. Giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất Danh mục các chương trình, dự án, phi dự án cần viện trợ theo quy định tại 

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh.  

3. Giao các đơn vị đề xuất dự án: 

a) Liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn bổ sung các tài liệu cần thiết 

theo quy định phục vụ kêu gọi viện trợ; 

b) Là Chủ khoản viện trợ (trường hợp không đủ khả năng làm chủ khoản viện 

trợ báo cáo lại UBND tỉnh); chủ động nghiên cứu các quy định về triển khai khoản 

viện trợ Phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009 của Chính phủ, Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để triển khai 

thực hiện khi có Nhà tài trợ đồng ý viện trợ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các 

cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT,NN1,TH2. 
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