
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

 ngày 26 tháng7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng)
 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Văn bản này quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn 
thành phố, gồm các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài do thành phố trực tiếp quản lý. 

 2. Những nội dung không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy 
định của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng
 Quy định này áp dụng cho các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác vận 

động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài trên địa bàn thành phố. 

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay 
ưu đãi

 1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất quản lý nhà nước về ODA và 
vốn vay ưu đãi trên địa bàn, trên cơ sở tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có 
phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp quản lý, 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị thực 
hiện.

 2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn và vốn vay ưu đãi  được 
quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

Điều 4. Lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi
Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. Cụ thể:  
1. Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
2. Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường 

thể chế quản lý nhà nước.



3. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
4. Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
5. Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo 

hình thức đối tác công tư (PPP).
6. Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II
VẬN ĐỘNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Điều 5. Cơ sở vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi
1. Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ 

theo từng thời kỳ.
2. Nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 
2030 của thành phố. 

3. Khả năng tổ chức thực hiện và khả năng bố trí nguồn lực.
4. Thế mạnh và ưu tiên của nhà tài trợ.
Điều 6. Phối hợp vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố điều phối nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; chịu trách nhiệm phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan trong việc vận động vốn ODA.

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc chủ động vận 
động vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên các lĩnh vực liên quan thông qua các cơ quan 
Đại sứ quán, đại diện ngoại giao, các tổ chức tài trợ đa phương hoặc các tổ chức quốc 
tế khác.

Điều 7. Xây dựng danh mục vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đề xuất danh mục và 

xây dựng đề xuất chương trình, dự án cần vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi.
2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi của ngành mình, chủ động đề xuất danh mục các chương trình, dự 
án kèm theo đề xuất từng chương trình, dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào quý I 
hàng năm.

3. Hàng năm và từng thời kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ 
quan liên quan lựa chọn, đề xuất danh mục chương trình, dự án vận động vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi của thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 8. Xây dựng chương trình, dự án vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dự án vận động vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi, việc xây dựng chương trình, dự án được thực hiện theo trình tự sau:



1. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng đề xuất chương trình, dự án cần vận 
động vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành lấy ý kiến tham vấn của các cơ quan, đơn vị 
liên quan về đề xuất chương trình, dự án, tổng hợp các ý kiến đóng góp và thông báo 
cho cơ quan, đơn vị có dự án hoàn thiện đề xuất. 

Điều 9. Vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố chuẩn bị và 

thực hiện công tác vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi, có nhiệm vụ:
a) Tổng hợp các đề xuất chương trình, dự án cần vận động và tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân thành phố thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn đề xuất chương 
trình, dự án phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên hệ và cung cấp thông tin về dự án cho các Bộ, 
ngành Trung ương và các nhà tài trợ trong quá trình vận động. 

2. Các cơ quan, đơn vị có dự án đề nghị tài trợ có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tham gia công tác vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP ĐỀ XUẤT, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG

 ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, 
VỐN VAY ƯU ĐÃI

Điều 10. Trình tự, thủ tục quyết định lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án 
1. Đề xuất chương trình, dự án được lập theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 

16/2016/NĐ-CP.
2. Trình tự, thủ tục quyết định lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án:
a)  Cơ quan lập đề xuất dự án có văn bản kèm Đề xuất chương trình, dự án gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Đề xuất dự án được lập thành 16 bản (8 bản tiếng 
Việt và 8 bản tiếng Anh) có đóng dấu xác nhận của cơ quan lập đề xuất. 

b)  Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư lấy ý kiến của các sở ngành liên quan. Sau khi tổng hợp ý kiến của các sở ngành 
liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố kèm dự 
thảo văn bản và Đề xuất chương trình, dự án để Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

c)  Trên cơ sở ý kiến thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn Đề 
xuất chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai các bước tiếp 
theo theo quy định.  

Điều 11. Lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư chương trình, dự án 



1.  Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ 
quản về việc Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án; cơ quan lập đề xuất chương 
trình, dự án tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và Báo cáo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án Nhóm A (do một Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố làm Chủ tịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng 
thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên) hoặc giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và Báo cáo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án còn 
lại.
       3. Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo Điều 5 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT, 
Điều 20 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP và Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT và Khoản 1 
Điều 21 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. 
       4. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các sở 
ngành liên quan. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Báo 
cáo thẩm định nội bộ, gửi cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư.
         5. Thời gian thẩm định nội bộ:  

 a) Thời gian thẩm định nội bộ chương trình, dự án tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ: 

- Đối với dự án đầu tư nhóm A: 45 ngày làm việc;
- Đối với dự án đầu tư nhóm B: 30 ngày làm việc;
- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: 

20 ngày làm việc.
 b) Thời gian lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành: Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua 
chủ dự án gửi hồ sơ kèm theo công văn đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến về 
thiết kế cơ sở và nội dung văn kiện chương trình, dự án.

 c) Thời gian xem xét của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự 
án:

- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 
- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 
- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, 

dự án khác.



6. Căn cứ ý kiến góp ý của các sở ngành được nêu trong Báo cáo thẩm định nội 
bộ, cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư điều chỉnh báo cáo cho phù hợp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố (Cơ quan chủ 
quản) có công văn kèm theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP.

8. Trường hợp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 
(Cơ quan chủ quản) có công văn (kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) gửi lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Căn cứ các ý 
kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 17 của Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP.

Điều 12. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
1.  Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án theo Điều 

12 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 
2.  Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, trừ các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm 
quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố nêu tại khoản 1 
Điều này, được thực hiện theo Điều 14, 15, 16 của Nghị định 16/2016/NĐ-CP. 

3.  Thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án:  
          - Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng chính phủ: Thời gian xem xét chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân 
thành phố trước khi trình xin ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố là 17 ngày làm 
việc. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành 
phố, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.  
          - Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố: Thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Ủy ban nhân 
dân thành phố là 12 ngày làm việc.

      
   Chương IV

CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 13. Quyết định về chủ dự án 
1. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư căn cứ Điều 22 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và đề xuất của các cơ quan, 
đơn vị có chương trình, dự án được duyệt, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quyết định về chủ chương trình, dự án (sau đây gọi chung là chủ dự án).



2. Chủ dự án là đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm quản 
lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án. 

3. Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định đầu tư nhưng chưa xác định được 
đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình, Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn một 
đơn vị có đủ điều kiện làm chủ dự án. Trong thời gian thực hiện dự án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố xác định hoặc thành lập một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng công 
trình. Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho đơn vị này tham gia cùng với chủ 
đầu tư trong việc nghiệm thu và tiếp nhận công trình đưa vào khai thác và sử dụng theo 
quy định hiện hành.

4. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ dự án, chủ dự án 
có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện chương trình, dự án; 
lập hồ sơ thẩm định văn kiện, chương trình dự án báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 14. Thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và quyết định 
đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố 

1. Văn kiện chương trình, dự án được xây dựng theo quy định tại Điều 27 của 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư 
và xây dựng công trình.

2. Hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án được lập theo quy định tại Điều 
28 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. Hồ sơ thẩm định được lập thành 08 bộ, các tài 
liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch kèm theo.
         3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi 
lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, 
ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với cho chương 
trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan.   

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm 
định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện và ban hành 
quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP. 

5. Quy trình, thời gian thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Tổ chức thẩm định:
- Thời gian thẩm định văn kiện chương trình, dự án tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ: 
+ Đối với dự án đầu tư nhóm A: 40 ngày làm việc;
+ Đối với dự án đầu tư nhóm B: 30 ngày làm việc;
+ Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: 

20 ngày làm việc.



- Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành: Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua chủ dự án 
gửi hồ sơ kèm theo công văn đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến về thiết kế cơ 
sở và nội dung văn kiện chương trình, dự án.

- Thời gian xem xét của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án:
+ 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 
+ 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 
+ 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, 

dự án khác.
b) Phê duyệt dự án:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt văn kiện 
chương trình, dự án và quyết định đầu tư chương trình, dự án.

c) Thông báo phê duyệt dự án:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành quyết định đầu tư chương trình, dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án 
về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được 
phê duyệt có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân thành phố để giám sát và phối hợp 
thực hiện. 

Điều 15. Một số quy định riêng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi

1. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật 
về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

2. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, cấp giấy phép xây 
dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công 
trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu 
tư và xây dựng.

Chương V
QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Điều 16. Các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án
1. Các hình thức quản lý chương trình, dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 

37 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 12/2016/TT-
BKHĐT. 



2. Chủ dự án chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương 
sử dụng Ban quản lý dự án (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) đang hoạt động hay thành 
lập mới Ban QLDA để quản lý chương trình trình, dự án.   

3. Trường hợp thành lập mới Ban QLDA, trình tự thành lập, quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP và Điều 13, Điều 14 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT. 

Điều 17. Vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án
1. Vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án theo quy định 

tại Điều 48 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.
2. Đối với chương trình, dự án được cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước: Ủy 

ban nhân dân thành phố cân đối vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm của địa 
phương theo quy định của pháp luật hiện hành và phân định rõ theo nguồn vốn xây 
dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp tương ứng với nội dung chi tiêu của chương trình, 
dự án. 

3. Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà 
nước: Chủ dự án tự bố trí vốn đối ứng hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 
định để bảo đảm đủ vốn đối ứng cho chương trình, dự án theo quy định trước khi ký 
hợp đồng vay lại.

4. Đối với các dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát, vốn đối ứng bố trí 
từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch ngân sách hàng năm. Riêng các dự án do địa 
phương làm chủ dự án hoặc dự án có khả năng thu hồi vốn thì chi phí giải phóng mặt 
bằng do chủ dự án tự bố trí và phải có cam kết giải phóng mặt bằng trước khi thực hiện 
dự án.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án và Ban QLDA trong quản lý 
thực hiện chương trình, dự án

Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án và Ban QLDA trong quản lý thực hiện chương 
trình, dự án thực hiện theo Điều 42 và Điều 43 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 19. Kế hoạch trung hạn 5 năm, kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm 
thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

1. Việc lập, phê duyệt kế hoạch trung hạn 5 năm, kế hoạch tổng thể và kế hoạch 
hàng năm thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (sau 
đây gọi tắt là các kế hoạch thực hiện chương trình, dự án) thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 41, 42, 43, 45, 46, 47 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, xem xét, trình Ủy ban nhân dân 
thành phố phê duyệt các kế hoạch thực hiện chương trình, dự án và gửi quyết định phê 
duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án (bản gốc) cho Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ để làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá quá trình 
thực hiện dự án.

3. Trong trường hợp kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án có sự thay 
đổi làm kéo dài thời gian thực hiện dự án so với điều ước quốc tế đã ký kết, Sở Kế 



hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét quyết định.

4. Kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án là cơ sở để phân bổ các 
nguồn lực cho các hoạt động của chương trình, dự án và là cơ sở để xây dựng kế hoạch 
thực hiện cho từng quý, phục vụ công tác điều hành, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khen 
thưởng đối với hoạt động quản lý dự án của Ban QLDA.

Điều 20. Đấu thầu
1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình, dự án thực hiện theo quy định 

tại Điều 52 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu chương trình, dự án thực hiện 

theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành một số nội dung 
về mua sắm quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 21. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung chương trình, dự án
1. Trong trường hợp những điều chỉnh, bổ sung dẫn đến thay đổi về nội dung 

trong Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ 
dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP. 

2. Trong trường hợp những điều chỉnh dẫn đến sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước 
quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với chủ dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại 
Điều 33 và Điều 36 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

3. Việc sử dụng vốn dư phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án 
bao gồm vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, lãi suất, vốn dự phòng chưa 
phân bổ và các khoản vốn dư khác thực hiện như sau:

a) Nếu việc sử dụng phần vốn dư trong phạm vi chương trình, dự án được xác 
định tại văn bản quyết định đầu tư dự án, phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương 
đầu tư của cấp có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ dự án 
tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải trình với các Bộ ngành liên quan và thỏa 
thuận với nhà tài trợ nước ngoài để quyết định việc sử dụng sau khi đã thống nhất với 
các Bộ, ngành.

b) Nếu việc sử dụng phần vốn dư để thực hiện chương trình, dự án mới theo hướng 
ưu tiên nhằm phát huy hiệu quả của chương trình, dự án đang thực hiện: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có 
văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kèm Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư chương trình, dự án mới sử dụng vốn dư. Các bước tiếp theo thực hiện theo 
hướng dẫn tại Điều 53 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

Điều 22. Quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, kiểm toán, quyết toán
Việc quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, kiểm toán, quyết toán chương trình, 

dự án ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 54 Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP và các quy định hiện hành liên quan.



Điều 23. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp và xử lý trong 
thẩm quyền những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương 
trình, dự án; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý và đề xuất 
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ dự án và Ban QLDA kiểm tra, theo dõi 
thường xuyên, liên tục, đảm bảo thực hiện chương trình, dự án đúng mục tiêu, tiến độ 
và chất lượng đã được phê duyệt; có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình thực hiện, 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đến Ủy ban nhân 
dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Việc giám sát và đánh giá chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 56 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 24. Báo cáo thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Chế độ báo cáo thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực 

hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chế độ 

báo cáo và tổng hợp kết quả vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi; báo cáo tình hình 
thực hiện và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của thành phố theo 
quy định.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 25. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về vận 

động, thực hiện, điều phối quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi; hướng dẫn các sở, ban, 
ngành xây dựng đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; tham 
mưu Ủy ban nhân dân thành phố các thủ tục trình phê duyệt ở cấp Trung ương và thủ 
tục phê duyệt thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành các 
chính sách, quy hoạch thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Xây dựng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm và trung hạn 5 năm 
trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính lập kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tham mưu cho UBND 
thành phố bố trí đầy đủ và kịp thời vốn chuẩn bị dự án, vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện 
và thực hiện chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách nhà nước trong kế 
hoạch vốn hàng năm.



4. Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án 
ODA và vốn vay ưu đãi.

5. Theo dõi, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, 
là đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều sở, ngành và kiến nghị Ủy ban nhân 
dân thành phố biện pháp xử lý. Chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 

6. Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý thực hiện chương trình, dự án và hiệu quả 
thu hút sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung 
ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Điều 26. Nhiệm vụ của Sở Tài chính
1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chương trình, dự án liên quan đến sử 

dụng vốn, quản lý tài chính chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
2. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài chính, quyết toán vốn hoàn thành chương 

trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, 
dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong dự toán ngân sách hàng năm và trung hạn 5 năm.

4. Báo cáo tình hình vay, trả nợ chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi và các 
nguồn vốn vay khác; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổng mức vốn được phép 
huy động theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.   

Điều 27. Nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

và thực hiện chủ trương, phương hướng vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cũng như 
chính sách đối tác trên cơ sở chính sách đối ngoại chung; tham gia vận động vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi.

2. Góp ý xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận quốc tế, hướng dẫn và thực hiện 
các thủ tục đối ngoại về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế về vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi thuộc thẩm quyền ký kết của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 28. Nhiệm vụ của các ngành các cấp, các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng định 
hướng, quy hoạch thu hút sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đề xuất danh mục dự án 
và tham gia vận động các dự án ưu tiên kêu gọi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của ngành, 
của địa phương, đơn vị.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chương trình, dự án theo quy 
định của pháp luật. Khi có yêu cầu, chịu trách nhiệm xem xét và có ý kiến bằng văn 



bản về các vấn đề liên quan đến chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi trong thời gian quy định.

3. Tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi đối với các chương trình, dự án thuộc ngành quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xây dựng và thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

4. Có trách nhiệm xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
các chương trình, dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi do ngành mình quản lý và gửi 
về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Điều 29. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quản lý và sử 

dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi được khen thưởng theo quy định của pháp luật 
về thi đua, khen thưởng.

2. Đối với các hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, 
xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật.

Điều 30. Điều khoản thi hành
1. Các ngành, các cơ quan, đơn vị các cấp, các chủ dự án, các Ban QLDA quản lý 

và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quy định này.       

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
    CHỦ TỊCH

   Huỳnh Đức Thơ


