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Số: 5937 /UBND-NgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2020

V/v nâng cao hiệu quả công
tác quản lý và vận hành các dự
án tài trợ PCPNN

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Báo cáo số 2567/BC-SKHĐT ngày
05/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc “kết quả giám sát một số dự án
viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2020”. Sau khi xem xét
nội dung và những đề xuất kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo nêu
trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện và thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện
tốt một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng các quy định về
quản lý viện trợ PCPNN, quy định về tiếp xúc và làm việc với người nước
ngoài, người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài đến các cấp quản lý
trên địa bàn; ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối
hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến viện trợ của các tổ chức, cá
nhân nước ngoài trong phạm vi quản lý tại địa phương.
2. Các chủ dự án nhận viện trợ PCPNN cần nâng cao vai trò, trách nhiệm
của đơn vị khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tiếp nhận dự án; tăng cường
kiểm tra, giám sát các hoạt động theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoạt
động của các dự án và giải ngân vốn viện trợ, nhất là các dự án phối hợp với nhà
tài trợ triển khai thực hiện, đảm bảo không gây ảnh hưởng ngoại giao của tỉnh
với nhà tài trợ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện dự
án và báo cáo tình hình thu - chi đối với nguồn thu phát sinh của dự án, vốn đối
ứng từ ngân sách (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi.
3. Đối với các dự án tiếp nhận trước khi Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày
08/7/2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 17/9/2020, đề nghị Chủ dự án phải
xây dựng báo cáo kết thúc dự án (theo Phụ lục 6c, Thông tư 07/2010/TT-BKH
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng Khoản 2, Điều 19, Quy chế Quản lý và
sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số
01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016. Bên cạnh đó, chủ động liên hệ Sở Tài
chính để thực hiện quyết toán hoàn thành Dự án theo quy định tại Điều 15,
Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài Chính quy định về
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chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước
ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
4. Các chủ dự án và địa phương tiếp nhận dự án, đặc biệt đối với các dự án
triển khai tại các xã ven biển phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương
trước khi tiếp và làm việc với tổ chức tài trợ (kể cả đại diện nhà tài trợ là người
Việt Nam), trong quá trình thực hiện đảm bảo các nội dung tiếp xúc, làm việc
nằm trong khuôn khổ dự án và kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ đúng quy
định về cung cấp thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, sau khi tiếp xúc phải có báo
cáo đánh giá kết quả đầy đủ, cụ thể.
5. Chủ dự án cần quan tâm chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn
giám sát; xây dựng báo cáo rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; đồng thời
bố trí cán bộ làm việc với Đoàn giám sát đúng thành phần, nắm rõ về nội dung,
tiến độ, quá trình triển khai thực hiện dự án để trao đổi với Đoàn giám sát. Đối
với các chủ dự án sau khi tiếp nhận dự án và giao lại cho các đơn vị trực thuộc
thực hiện, cần theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai các hoạt động của dự án, chỉ
đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
của dự án.
6. Để nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị được giám sát
và tham gia giám sát trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế
hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát định kỳ
hàng năm các dự án nhận viện trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu cơ quan,
đơn vị căn cứ thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng Ngoại vụ;
- Lưu: VT, Huỳnh.
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