
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND  Thanh Hóa, ngày       tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  

nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục 

hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

5400/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành 

chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh 

Hóa (có Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để xây dựng quy trình 

điện tử trước ngày 30/9/2020. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám 

đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng DVC); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Thi 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THANH HÓA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TT 
Tên thủ tục hành chính  

(Mã TTHC) 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

 
Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức 

1 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là 

chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc 

thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

(2.002333.000.00.00.H56) 

Thời gian thẩm định  

không quá 20 ngày 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh, 

số 28 Đại lộ Lê 

Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Địa chỉ trực 

tuyến: 

https://dichvucong 

.thanhhoa.gov.vn 

(mức độ 3) 

 

 

Không 

- Luật Đầu tư 

công năm 2019; 

- Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP 

ngày 08/7/2020 

của Chính phủ 

về quản lý và sư 

dụng viện trợ 

không hoàn lại 

không thuộc hỗ 

trợ phát triển 

chính thức của 

cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 

nước ngoài dành 

cho Việt Nam 

2 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là 

chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền 

quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

(2.002334.000.00.00.H56) 

Thời gian thẩm định  

không quá 20 ngày 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
Không 

3 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phi dự án sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

(2.002335.000.00.00.H56) 

Thời gian thẩm định  

không quá 20 ngày 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. Không 

https://dichvucong/
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2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH 

VÀ ĐẦU TƯ 

Bãi bỏ 02 TTHC tại Quyết định 2453/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công 

bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa 

 

 

  

TT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành chính  

 

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

1 1.008424.000.00.00.H56 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan 

chủ quản. 

Bãi bỏ theo Quyết định số 1327/QĐ-

BKHĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục 

hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

 

2 1.008425.000.00.00.H56 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục 

tiêu. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
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3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ  

Bãi bỏ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính 

lĩnh vực Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

TT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành chính  

 

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

 

1 2.001015.000.00.00.H56 

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 

nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN). 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sư 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 

Nam 

2 2.000868.000.00.00.H56 

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN). 

3 2.000850.000.00.00.H56 

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN). 

4 2.000787.000.00.00.H56 

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ 

nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi 

dự án.  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232140&qdcbid=15790&r_url=danh_sach_tthc
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