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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện 
các chương trình mục tiêu, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/
NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 
thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
quy định thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 728/TTr-STC ngày 
29 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng nguồn vốn huy 
động khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 
tiêu, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

   Số: 35/2017/QĐ-UBND          

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

     Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2017
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, 
thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, 
cá nhân thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án và 07 Chương trình, 27 Đề án 
trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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QUY CHẾ
Sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện 

các chương trình mục tiêu, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/2017/QĐ-UBND

ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định một số nội dung về việc quản lý, tiếp nhận, phân bổ 

và sử dụng nguồn vốn huy động khác là các khoản ủng hộ, đóng góp bằng tiền, 
hiện vật, ngày công lao động của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước (sau 
đây gọi chung là nguồn ủng hộ, đóng góp) để thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án, đề án (sau đây gọi chung là chương trình, 
dự án) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quy định này không áp dụng đối với các khoản viện trợ, tài trợ của các 
Chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được quản lý theo quy định của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn 

ủng hộ, đóng góp được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp
1. Việc ủng hộ, đóng góp thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. Các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị không được tự quy định mức ủng hộ, đóng góp tối thiểu, tối đa, 
bình quân để ép buộc đối với từng đối tượng tham gia ủng hộ, đóng góp.

2. Các khoản ủng hộ, đóng góp bằng tiền được phản ánh vào ngân sách theo 
phân cấp quản lý và thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các khoản ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật, ngày công lao động được sử 
dụng cùng với các nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện các dự án và được theo 
dõi riêng một mục trong tổng giá ừị quyết toán dự án hoàn thành, không hạch toán 
thu chi ngân sách nhà nước.

4. Nguồn ủng hộ, đóng góp sử dụng qua từng kỳ còn dư (nếu có) được 
chuyển sang kỳ sau để sử dụng tiếp.

Điều 4. Nội dung sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp
a) Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp mà nhà tài trợ đã có nội dung, đối 

tượng cụ thể thì thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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b) Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp khác: Ưu tiên phân bổ để thực hiện 
mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương 
trình mục tiếu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Tiếp nhận, phân bổ, quyết toán nguồn ủng hộ, đóng góp bằng tiền
1. Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh:
a) Sở Tài chính mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh và tài khoản tại Chi 

nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lào Cai (đối với nguồn ủng hộ thực hiên Nghị 
quyết 30a/2008/NQ-CP) để tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp. Định kỳ trước ngày 
20 tháng cuối hàng quý, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh làm thủ tục chuyển 
toàn bộ số tiền đã huy động được vào thu ngân sách tỉnh.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết.

2. Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho huyện, thành phố (sau đây 
gọi chung là cấp huyện):

a) Phòng Tài chính Kế hoạch mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện, 
thành phố để tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp. Định kỳ trước ngày 20 tháng cuối 
hàng quý, phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện làm thủ tục chuyển toàn bộ số 
tiền đã huy động được vào thu ngân sách cấp huyện.

b) Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan 
trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết.

3. Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho các xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là cấp xã):

a) Ủy ban nhân dân cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch 
để tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp. Định kỳ trước ngày 20 tháng cuối hàng quý, 
phối hợp với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục chuyển toàn bộ số tiền 
đã huy động được vào thu ngân sách cấp xã.

b) Căn cứ ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết.

4. Việc quyết toán các nội dung chi thực hiện theo quy định hiện hành của 
pháp luật.

Điều 6. Tiếp nhận, phân bổ nguồn ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật
1. Trường hợp nhà tài trợ có yêu cầu ủng hộ, đóng góp cho các đối tượng cụ 

thể thì các cơ quan có liên quan ở tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm phối hợp tổ chức 
phân phối hiện vật ủng hộ, đóng góp theo yêu cầu của nhà tài trợ.

2. Trường hợp ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh:
a) Tùy từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một cơ quan, 

đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành 
liên quan thống nhất xác định giá trị hiện vật và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quyết định phân bổ chi tiết.
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b) Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp tổ chức giao nhận cho đối tượng 
được hưởng.

c) Đối với hiện vật được phân bổ để thực hiện các công trình, dự án thì giá 
trị hiện vật là cơ sở cho Chủ đầu tư hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo 
dõi, quản lý (không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước).

3. Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp huyện:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho một cơ quan trực thuộc chủ trì, phối 

hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch thống nhất xác định giá trị hiện vật và tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết.

b) Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phối 
hợp tổ chức giao nhận cho đối tượng được hưởng.

c) Đối với hiện vật được phân bổ để thực hiện các công trình, dự án thì giá 
trị hiện vật là cơ sở cho Chủ đầu tư hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo 
dõi, quản lý (không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước).

4. Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp xã, thôn:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết (sau khi thống nhất ý 

kiến bằng văn bản với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã) và chủ trì phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức giao nhận cho đối tượng được hưởng.

b) Trường hợp sử dụng để xây dựng công trình: Uỷ ban nhân dân cấp xã 
thành lập Hội đồng xác định giá trị hiện vật (gồm đại diện Chính quyền, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã). Căn cứ biên 
bản xác định giá trị hiện vật, Uỷ ban nhân dân xã thông báo cho Chủ đầu tư để 
hạch toán vào giá trị công trình để theo dõi, quản lý (không hạch toán vào thu, chi 
ngân sách nhà nước).

Điều 7. Đối với ủng hộ, đóng góp bằng ngày công lao động
1. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, theo dõi, 

chấm công đối với tất cả các hình thức ủng hộ, đóng góp bằng ngày công lao động 
để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn xã quản lý.

2. Căn cứ giá trị nhân công của từng hạng mục công trình theo dự toán thiết 
kế xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảng chấm công 
lao động, Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức chính 
trị - xã hội ở cấp xã và các đơn vị liên quan thống nhất xác định giá trị ngày công 
lao động (bằng biên bản). Uỷ ban nhân dân xã thông báo cho Chủ đầu tư để hạch 
toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý (không hạch toán vào thu, 
chi ngân sách nhà nước).

Điều 8. Báo cáo kết quả sử dụng các khoản ủng hộ, đóng góp
1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn 

ủng hộ, đóng góp trên địa bàn cấp xã quản lý, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch cấp 
huyện để tổng hợp, theo dõi:
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- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05 tháng đầu quý iii.
- Báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 năm sau.
2. Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn ủng hộ, đóng 
góp trên địa bàn cấp huyện quản lý, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
các Sở, ngành liên quan để tổng hợp, theo dõi:

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng đầu quý iii.
- Báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 01 năm sau.
3. Sở Tài chính chủ trì tổng hợp kết quả tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn 

ủng hộ, đóng góp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Báo cáo 6 tháng xong trước ngày 30 tháng đầu quý iii.
- Báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 01 năm sau.
Điều 9. Công khai các khoản ủng hộ, đóng góp
1. Đối với cấp tỉnh: Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực 

hiện công khai các khoản ủng hộ, đóng góp của từng tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, 
đóng góp thông qua tỉnh; số tiền, hiện vật đã phân bổ; số tiền, hiện vật còn dư tại 
thời điểm công khai.

2. Đối với cấp huyện: Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cho Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện công khai các khoản ủng hộ, đóng góp của từng tổ chức, cá nhân 
đã ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho huyện; số tiền, hiện vật được Uỷ ban nhân dân 
tỉnh phân bổ; số tiền, hiện vật đã phân bổ; số tiền, hiện vật còn dư tại thời điểm 
công khai.

3. Đối với cấp xã: Uỷ ban nhân dân cấp xã công khai chi tiết các khoản ủng 
hộ, đóng góp của từng tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho xã; số 
tiền, hiện vật được Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ; số tiền, hiện vật đã sử 
dụng, công khai đối tượng hỗ trợ; số tiền, hiện vật còn dư tại thời điểm công khai.

4. Hình thức công khai:
a) Đối với cấp tỉnh:
- Công bố trên Cổng/Trang thông tin điện từ của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.
- Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị liên quan cấp tỉnh.
b) Đối với cấp huyện:
- Công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị liên quan cấp huyện.
c) Đối với cấp xã:
- Niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã ít nhất trong thời gian 

30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền thanh cấp xã.
- Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và 

trưởng thôn, tổ dân phố trực thuộc.
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5. Thời gian công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai các khoản 
ủng hộ, đóng góp: Cùng với thời gian công khai và báo cáo tình hình thực hiện 
công khai dự toán, quyết toán ngân sách cùng cấp quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Cơ quan Tài chính tỉnh, huyện: Chủ trì theo dõi nguồn ủng hộ đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân cho ngân sách cùng cấp; Chủ trì tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân cùng cấp phân bổ nguồn ủng hộ, đóng góp đảm bảo đúng đối tượng, nội 
dung. Giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận, phân 
bổ, sử dụng các khoản ủng hộ, đóng góp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan: Phối hợp với Sở Tài 
chính tham mưu phân bổ kinh phí ủng hộ, đóng góp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp theo đúng quy định; thực 
hiện chế độ báo cáo, công khai tình hình sử dụng nguồn huy động, đóng góp đảm 
bảo đúng thời gian quy định.

4. Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thực hiện thanh tra việc quản lý, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn ủng hộ, 
đóng góp theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ, 
đóng góp: Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện theo 
quy định. Trường hợp sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp sai mục đích, đối tượng; 
báo cáo sai sự thật; lợi dụng việc huy động ủng hộ, đóng góp nhằm mục đích vụ 
lợi thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo qui định của pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban thanh tra nhân 
dân cấp xã trong phạm vi quản lý của mình thực hiện giám sát việc quản lý, tiếp 
nhận, phân bổ và sử dụng các nguồn ủng hộ, đóng góp theo quy định của pháp 
luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phản ánh bằng văn bản gửi Sở Tài 
chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


