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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 16/2012/QĐ-UBND

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

       Lào Cai, ngày 21 tháng 5 năm 2012
    

QUYẾT ĐỊNH
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

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 27/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kho 

bạc Nhà nước;  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. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                 CHỦ TỊCH
        

                                                                                   (đã ký)

         Nguyễn Văn Vịnh
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

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

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
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012  

của UBND tỉnh Lào Cai)

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Quy định này quy định một số nội dung về việc quản lý, tiếp nhận, phân bổ và 

sử dụng các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là các nguồn 
ủng hộ, đóng góp) để thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án và 07 Chương 
trình, 27 Đề án trọng tâm để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần 
thứ XIV, giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là các Chương trình, đề án, dự án).

b) Các nội dung khác về quản lý, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng các nguồn ủng 
hộ, đóng góp để thực hiện các chương trình, đề án, dự án không được quy định tại 
văn bản này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:
Quy định này áp dụng với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc 

tiếp nhận, phân bổ và sử dụng các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các Chương trình, đề án, dự án của tỉnh Lào Cai.

3. 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 
tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 
22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 
và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 
quy định 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.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng các nguồn ủng hộ, đóng góp
1. Các nguồn ủng hộ, đóng góp phải được thống nhất quản lý, sử dụng đúng mục 

đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; nghiêm 
cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào. 
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2. Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước 
thực hiện việc ủng hộ, đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để thực hiện các Chương 
trình, đề án, dự án của tỉnh Lào Cai. 

3. 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.

4. Nguồn ủng hộ, đóng góp chỉ được phép sử dụng khi có quyết định phê duyệt 
của cấp có thẩm quyền. Nguồn ủng hộ, đóng góp sử dụng qua từng kỳ còn dư (nếu 
có) được chuyển sang kỳ sau để sử dụng tiếp. 

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở hoặc ép buộc các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp.
2. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hiện vật do 

các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.
3. Lợi dụng hoạt động ủng hộ, đóng góp để vụ lợi; sử dụng tiền, hiện vật ủng hộ, 

đóng góp sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều 4. Tiếp nhận, phân bổ các khoản ủng hộ, đóng góp bằng tiền
1. Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh: 
Sở Tài chính mở tài khoản tại Kho bạc tỉnh và tài khoản tại Chi nhánh Ngân 

hàng Phát triển tỉnh Lào Cai (đối với nguồn ủng hộ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/
NQ-CP) để tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (đối với nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản) và các sở, ngành 
liên quan xây dựng phương án phân bổ chi tiết kinh phí ủng hộ, đóng góp trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

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

- Phòng Tài chính Kế hoạch mở tài khoản tại Kho bạc huyện để tiếp nhận tiền 
ủng hộ, đóng góp; Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban 
liên quan xây dựng phương án phân bổ chi tiết kinh phí ủng hộ, đóng góp trình Ủy 
ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

- Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày ký, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải gửi 
Quyết định phân bổ chi tiết kinh phí ủng hộ, đóng góp cho Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan để tổng hợp, theo dõi. 

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

- Ủy ban nhân dân xã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp 
nhận tiền ủng hộ, đóng góp; Ủy ban nhân dân xã chủ trì xây dựng phương án phân 
bổ chi tiết báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét.
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- Căn cứ ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân 
xã, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết kinh phí ủng hộ, đóng góp.

- Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày ký, Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi Quyết 
định phân bổ chi tiết kinh phí ủng hộ, đóng góp cho Phòng Tài chính Kế hoạch 
huyện để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 5. Tiếp nhận, phân bổ các khoản 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: 
- 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 tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ cho các huyện.

- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định phân bổ cho các xã.

- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định phân bổ và tổ chức giao, nhận với đối tượng được hưởng.

3. Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp huyện:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ cho các xã.
- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định phân bổ và tổ chức giao, nhận với đối tượng được hưởng.
4. Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định phân bổ và tổ chức giao, nhận với đối tượng được hưởng.
Điều 6. Nội dung sử dụng từ nguồn ủng hộ, đóng góp
Nguồn ủng hộ, đóng góp (tiền và hiện vật) được sử dụng cùng với các nguồn 

vốn của Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án.
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.
b) Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp không có nội dung cụ thể: Trong giai 

đoạn 2011 - 2015 ưu tiên thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 
tuổi và 05 lĩnh vực trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh:

- Lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn;
- Lĩnh vực cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn;
- Lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất trường học, lớp học, hỗ trợ làm nhà công vụ cho 

giáo viên và hỗ trợ xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú;
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- Lĩnh vực phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 
chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ 
nạn xã hội khu vực nông thôn.

Sau giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có quy định nội dung ưu 
tiên phù hợp.

Điều 7. Lập dự toán, thanh toán, quyết toán
Các khoản ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các Chương 

trình, đề án của tỉnh phải được quy đổi ra đồng Việt Nam và thực hiện quản lý qua 
ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

1. Trường hợp ủng hộ, đóng góp bằng tiền
a) Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh: Sở Tài chính phối hợp với 

Kho bạc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lào Cai làm thủ tục chuyển toàn 
bộ số tiền đã huy động được vào thu ngân sách tỉnh theo Mục lục ngân sách nhà nước 
và thực hiện cấp phát, thanh quyết toán qua ngân sách tỉnh theo quy định.

b) Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp huyện: Phòng Tài chính Kế 
hoạch phối hợp với Kho bạc huyện làm thủ tục chuyển toàn bộ số tiền đã phân bổ vào 
thu ngân sách cấp huyện theo Mục lục ngân sách nhà nước và thực hiện cấp phát, thanh 
quyết toán qua ngân sách cấp huyện theo quy định.

c) Đối với kinh phí ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp xã: Cán bộ Tài chính - Kế 
toán xã làm thủ tục chuyển toàn bộ số tiền đã phân bổ vào thu ngân sách cấp xã theo 
Mục lục ngân sách nhà nước và thực hiện thanh toán, quyết toán ngân sách cấp xã 
theo quy định.

2. Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật
a) Trường hợp ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh: Căn cứ Quyết định phân bổ hiện 

vật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 
quan xác định giá trị hiện vật đã phân bổ và làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách 
tỉnh theo quy định.

b) Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho cấp huyện: Căn cứ Quyết định 
phân bổ hiện vật của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, 
phối hợp với các phòng, ban liên quan xác định giá trị hiện vật đã phân bổ và làm 
thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện theo quy định.

c) Trường hợp ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho xã hoặc cho đối tượng cụ thể: 
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 và các đoàn thể cấp xã). Căn cứ biên bản xác 
định giá trị hiện vật của Hội đồng, Uỷ ban nhân dân xã làm thủ tục ghi thu, ghi chi 
ngân sách cấp xã theo quy định. 
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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 các 

khoản ủng hộ, đóng góp (tiền, hiện vật), gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng 
Tài chính Kế hoạch hàng quý, năm:

- Báo cáo quý gửi trước ngày 05 tháng đầu quý sau; 
- Báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 năm sau.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các 

khoản ủng hộ, đóng góp (tiền, hiện vật), gửi Sở Tài chính hàng quý, năm:
- Báo cáo quý gửi trước ngày 15 tháng đầu quý sau; 
- Báo cáo năm gửi trước ngày 12 tháng 01 năm sau.
3. Sở Tài chính: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp nhận, sử dụng 

kinh phí ủng hộ, đóng góp trên địa bàn tỉnh định kỳ 6 tháng và cả năm:
- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng đầu quý III; 
- Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 01 năm sau.
Điều 9. Công khai các khoản ủng hộ, đóng góp
1. Đối với cấp tỉnh: Công khai chi tiết số tiền, hiện vật của từng tổ chức, cá nhân 

đã ủng hộ, đóng góp thông qua tỉnh; số tiền, hiện vật đã phân bổ chuyển cho các 
huyện; số tiền, hiện vật còn dư tại thời điểm công khai.

2. Đối với cấp huyện: Công khai chi tiết số tiền, hiện vật của từng tổ chức, cá 
nhân đã ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho huyện, số tiền, hiện vật được Ủy ban nhân 
dân tỉnh phân bổ; số tiền, hiện vật đã phân bổ cho các xã; số tiền, hàng còn dư tại 
thời điểm công khai.

3. Đối với cấp xã: Công khai chi tiết số tiền, hiện vật của từng tổ chức, cá nhân 
đã ủng hộ, đóng góp trực tiếp cho xã, số tiền, hiện vật được Ủy ban nhân dân 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 trang thông tin điện tử của tỉnh; 
- Công bố công khai trong các cuộc họp trực tiếp với các tổ chức, cá nhân ủng 

hộ, đóng góp, tài trợ;
- Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc cấp tỉnh, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b) Đối với cấp huyện: 
- Công bố trên trang thông tin điện tử của huyện (nếu có); 
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- Công bố công khai trong các cuộc họp trực tiếp với các tổ chức, cá nhân ủng 
hộ, đóng góp, tài trợ;

- Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị liên quan cùng cấp, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Đối với cấp xã: 
- Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất trong thời gian 90 

ngày, kể từ ngày niêm yết;
- Công bố công khai trong các cuộc họp trực tiếp với các tổ chức, cá nhân ủng 

hộ, đóng góp, tài trợ;
- Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và 

trưởng các thôn, bản ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn; thông báo trên hệ thống 
truyền thanh của xã.

5. Thời điểm công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai các khoản ủng 
hộ, đóng góp: Cùng với thời điểm công khai và thời điểm báo cáo tình hình thực hiện 
công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm. 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Cơ quan Tài chính tỉnh, huyện: Chủ trì theo dõi nguồn lực 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, sử dụng nguồn lực ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân đảm 
bảo đúng đối tượng, nội dung theo quy định. Thực hiện cấp phát, quyết toán kinh phí 
theo quy định. Giúp Ủy 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 
xây dựng phương án phân bổ kinh phí ủng hộ, đóng góp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng nguồn huy động, 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 các nguồn ủng hộ, đóng 
góp theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 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.

6. 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. 
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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 tuỳ theo 
mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 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, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem 
xét, giải quyết./.

                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                 CHỦ TỊCH
        

                                                                                   (đã ký)

         Nguyễn Văn Vịnh


