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QUYETDJNH
Ban hanh Quy ch~ quan Iy hoat d Qng hop hie qudc t~
ella Vi~n Khoa hQc Lam nghi~p Vi ~t Nam
GIAM DOC VI~N KHOA HQC LAM NGHI~P VI~T NAM

Can cir Quyet dinh sf> 2099/QD-TTg ngay 25/11/2011 cua Thu tuong Chinh phu
v€ t6 chirc va heat dong cua Vien Khoa hoc Lam nghiep Viet Nam;
Can cir Quyet dinh sf> 1149/QD-BNN-TCCB ngay 18/5/2012 cua B9 truong B9
Nang nghiep va PhM trien nang than v€ quy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han, co
cau t6 chirc cua Vien Khoa hoc Lam nghiep Viet Nam;
Can cir Nghi dinh sf> 136/2007IND-CP ngay 17/8/2007 cua Chinh phu v~ xuat
canh, nhap canh ella cong dan Viet Nam; Nghi dinh sf> 65/20 12IND-CP ngay
06/9/2012 cua Chinh phu v€ sua d6i, b6 sung mot sf> di€u cua Nghi dinh sf>
136/2007IND-CP; Phap lenh sf> 2412000IPL-UBTVQHI 0 ngay 28/4/2000 ella Uy ban
Thuong vu Quoc hQi v€ nhap canh, xu~t canh, cu tru cua nguoi mroc ngoai tai Viet
Nam;
Can cir Nghi dinh sf> 131 /2006IND-CP ngay 09/1 1/2006 cua Chinh Phu ban hanh
Quy che quan 1y va suo dung nguon h6 tro phat trien chinh thirc; Nghi dinh sf>
93/2009IND-CP ngay 22/10/2009 cua Chinh phu ban hanh Quy che quan ly va str
dung vien tro phi chinh phu nuoc ngoai; Thong tu sf> 49/2009/TT-BNNPTNT ngay
04/8/2009 cua B9 Nang nghiep va PTNT v€ viec huang dfin quan ly va sir dung nguon
h6 tro cua mroc ngoai thuoc BQ Nang nghiep va PhM trien nang than ;
Can cir Quyet dinh sf> 76/201O/QD-TTg ngay 31 /1 1/2010 cua Thu nrong Chinh
phu v€ viec t6 chirc, quan 1y hQi nghi, hQi thao quoc t~ tai Viet Nam;
Can cir Quy ch~ quan ly hoat dong df>i ngoai ban hanh kern thea Quyet dinh sf>
484/QD-BNN-VP ngay 12/3/2012 cua B9 tnron g BQNang nghiep va PhM trien nang
than;
Xet d€ nghj cua Truong Ban Dao tao, Hop tac quoc t~,
QUYETDfNH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay Quy ch ~ qu an 1y hoat dong hQ'P tac
quoc t~ cua Vien Khoa hoc Lam nghiep Vi~t Nam.
.
Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu Iuc k~ nr ngay 1.; '.

Di~u 3. Truong cac Ban: Dao tao, Hop tac quo c t~ ; T6 chll'c, l-Ianh chinh; Tai
chinh, K~ toan; K~ ho~ch , Khoa hQc va Thu truang cac dan vi tnJc thu9C V i~n chiu
trach nhi~m thi hanh Quy ~t dinh nay.!.
No'i 111t~1l :
- NJ1lT Di~u 3;
- B(> NN&PTNT;
- Uinh d~o Vi ~n ;
- Luu : VT , DT&HTQT.
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VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP
VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-KHLN-ĐT&HTQT
ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Lâm
nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện);
2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thành viên trực thuộc Viện (sau đây
gọi chung là đơn vị trực thuộc), cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động hợp tác quốc tế
1. Hoạt động hợp tác quốc tế nhằm mục đích tăng cường năng lực, chia sẻ kinh
nghiệm, học tập, đào tạo, hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ
(KHCN) trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Viện trên
trường quốc tế và mang lại lợi ích cho ngành và quốc gia;
2. Bảo đảm thực hiện hiệu quả các chiến lược nghiên cứu và phát triển KHCN
của Viện, giữ gìn bí mật và an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật;
3. Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Giám đốc Viện và sự phối hợp
chặt chẽ giữa các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc nhưng có sự phân công rõ
nhiệm vụ và đề cao tính chủ động của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các
hoạt động hợp tác quốc tế;
4. Bảo đảm hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo chương trình, kế
hoạch, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Điều 3. Các loại hình hoạt động hợp tác quốc tế
1. Thu hút, vận động, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài bao gồm
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
a) Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) gồm:
- Chương trình, dự án ODA không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không
phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ;
- Chương trình, dự án ODA vay ưu đãi (tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với các
điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn
lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc
và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc;
- Chương trình, dự án ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại
hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương

mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35% đối với các
khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.
b) Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN) gồm:
- Viện trợ thông qua các chương trình, dự án;
- Viện trợ phi dự án (bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp) do các tổ chức và cá
nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ dưới các hình thức: Hỗ trợ tài
chính, hiện vật, cung cấp trang thiết bị, công nghệ (máy móc, bí quyết vận hành), vật
tư (hàng hoá, giống cây, giống con và sinh vật), nghiên cứu phát triển, hỗ trợ kỹ thuật,
cung cấp chuyên gia và đào tạo.
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này là hoạt
động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên
lãnh thổ Việt Nam hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất là một đầu cầu thuộc lãnh
thổ Việt Nam, do Viện hoặc các đơn vị trực thuộc tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ
của nước ngoài.
3. Quản lý người nước ngoài vào làm việc và học tập tại Viện (gọi tắt là Đoàn
vào);
4. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Viện ra nước ngoài công tác,
học tập (gọi tắt là Đoàn ra);
5. Quản lý cán bộ, viên chức của Viện làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước
ngoài.
Chương II
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT, VẬN ĐỘNG
NGUỒN HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Đề xuất danh mục chương trình, dự án ưu tiên thu hút, vận động
nguồn hỗ trợ của nước ngoài
1. Căn cứ đề xuất:
a) Chiến lược nghiên cứu và phát triển KH&CN của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;
b) Chiến lược phát triển KH&CN và chức năng nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc.
2. Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, các đơn vị trực thuộc gửi danh mục đề xuất
các chương trình, dự án cần ưu tiên thu hút, vận động nguồn hỗ trợ của nước ngoài về
Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế (ĐT&HTQT).
Điều 5. Lựa chọn danh mục chương trình, dự án hợp tác quốc tế
1. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trực thuộc, các chiến lược phát triển
KH&CN của Bộ, Viện; nhu cầu của đối tác, Ban ĐT&HTQT tổng hợp và xây dựng kế
hoạch xét chọn trình Giám đốc Viện;
2. Giám đốc Viện thành lập Hội đồng xét chọn danh mục chương trình, dự án
hợp tác quốc tế ưu tiên. Hội đồng xét chọn gồm đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo các
Ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đại diện lãnh đạo Viện làm Chủ tịch
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Hội đồng, Ban ĐT&HTQT là đơn vị thường trực. Nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian
hoạt động của Hội đồng được quy định trong quyết định thành lập.
3. Đối với nhiệm vụ giao trực tiếp: Thực hiện theo thông báo của cấp giao nhiệm
vụ hợp tác quốc tế.
4. Đối với nguồn viện trợ do các đơn vị trực thuộc tự đàm phán với đối tác nước
ngoài nhằm phục vụ cho nghiên cứu, thử nghiệm khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo;
tập huấn, đào tạo của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm về nội
dung hợp tác; báo cáo Viện kết quả đàm phán về chương trình, dự án hợp tác nghiên
cứu.
Điều 6. Chuẩn bị chương trình, dự án
1. Chuẩn bị chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
Sau khi Bộ trưởng ra Quyết định về chủ dự án thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự
án, chủ dự án phối hợp với Ban ĐT&HTQT chuẩn bị nội dung văn kiện chương trình,
dự án trong danh mục tài trợ chính thức tuân thủ các quy định tại Điều 7.
2. Chuẩn bị chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn
PCPNN
a) Thông qua Ban ĐT&HTQT, các đơn vị chủ động đề xuất, trao đổi và chuẩn bị
các nội dung cơ bản, văn bản ghi nhớ sơ bộ của nhà tài trợ, hồ sơ tiếp nhận viện trợ và
có văn bản báo cáo Giám đốc Viện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
b) Các đơn vị trực thuộc có sử dụng nguồn viện trợ phi dự án phải gửi văn bản về
Viện qua Ban ĐT&HTQT, trong đó cần nêu rõ: Phương thức, mục tiêu, nội dung, đối
tượng viện trợ và tiếp nhận viện trợ, thời gian thực hiện và tổng kinh phí. Viện trợ
dưới dạng hiện vật (hàng hoá, vật tư, thiết bị) hoặc tiền mặt cần nêu rõ số lượng, danh
mục hàng viện trợ và ước tính tổng giá trị hàng viện trợ bằng hiện vật hoặc tiền mặt.
Điều 7. Nội dung văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
1. Chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật gồm:
a) Thể chế, chính sách, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
b) Đào tạo nguồn nhân lực cho Viện;
c) Chuyển giao công nghệ - kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học;
d) Trao đổi và chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm thực hiện chương trình, dự án.
2. Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật:
a) Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo quy định tại Điều
14 của Quy chế quản lý và sử dụng ODA của Chính phủ, yêu cầu của nhà tài trợ và
bám sát đề cương chi tiết đã được phê duyệt, gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Bối cảnh và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch dài
hạn phát triển của đơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương);
- Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của hỗ trợ kỹ thuật;
- Những kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá khả năng vận dụng vào
thực tế;
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- Những hoạt động chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật;
- Nghĩa vụ phía Việt Nam cam kết thực hiện;
- Tổng giá trị tài trợ, kế hoạch sử dụng vốn tài trợ, cách thức phân bổ vốn cho
từng hoạt động theo những tiêu chí đã xác định, cơ chế tài chính của dự án, các quy
định về giải ngân, thanh quyết toán, kế toán và trách nhiệm quản lý vốn;
- Vốn đối ứng và nguồn đảm bảo;
- Phương thức tổ chức quản lý dự án;
- Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên;
- Đánh giá các rủi ro và đề ra những biện pháp để khắc phục;
- Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án;
- Tính bền vững của dự án sau khi kết thúc;
- Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.
Trong trường hợp văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng theo mẫu của
nhà tài trợ, các nội dung nêu trên phải được tính đến trong quá trình hợp tác với nhà tài
trợ xây dựng văn kiện này bảo đảm sự hài hoà giữa quy trình, thủ tục của Việt Nam và
của nhà tài trợ.
b) Văn kiện chương trình, dự án cần quy định rõ nguồn kinh phí bố trí cho hoạt
động kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu từ nguồn hỗ trợ phát triển của nước ngoài hay
từ nguồn vốn đối ứng của Việt Nam.
Điều 8. Nội dung văn kiện chương trình, dự án sử dụng nguồn PCPNN
Nội dung văn kiện chương trình, dự án cần chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN và có những nội dung cơ bản sau:
- Bối cảnh và sự cần thiết phải có chương trình, dự án (vị trí của chương trình, dự
án và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh chung của ngành, của địa phương...);
- Mục tiêu dài hạn (nếu có) và mục tiêu ngắn hạn của chương trình, dự án;
- Các kết quả chủ yếu của chương trình, dự án và các chỉ số đo lường;
- Những hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án.
- Thời gian thực hiện chương trình, dự án và địa bàn triển khai hoạt động;
- Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác đối với khoản viện
trợ của Bên tài trợ. Nghĩa vụ và cam kết của Bên tiếp nhận để thực hiện chương trình,
dự án;
- Ngân sách của dự án (phân bổ cụ thể cho từng hoạt động và theo từng năm);
- Năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện chương trình, dự án của chủ khoản viện
trợ (chủ chương trình, dự án) và chủ các dự án thành phần trong chương trình;
- Phương thức tổ chức, quản lý và thực hiện chương trình, dự án;
- Kế hoạch triển khai thực hiện dự án (trong trường hợp cần thiết phân thành các
giai đoạn thực hiện);
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- Kế hoạch theo dõi, đánh giá và kiểm toán chương trình, dự án (bằng nguồn vốn
chương trình, dự án hoặc nguồn khác nếu có);
- Hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả dự án vào thực tiễn và tính bền vững của
chương trình, dự án sau khi kết thúc.
Điều 9. Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án
Việc thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ
của nước ngoài theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và
PTNT tại Điều 12, Điều 14 và Điều 16 của Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT.
Điều 10. Kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định chương trình, dự án
1. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
a) Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng
ODA của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ
thể như sau:
- Vốn chuẩn bị xây dựng chương trình, dự án ODA thuộc diện Nhà nước cấp
phát hoặc cho vay lại từ ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế
hoạch và tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung hàng năm của Bộ;
- Vốn chuẩn bị dự án hỗ trợ kỹ thuật (tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí
chuẩn bị chương trình, dự án): Đơn vị thụ hưởng dự án chuẩn bị, trình Bộ đưa vào kế
hoạch vốn chuẩn bị hàng năm.
b) Việc sử dụng vốn đối ứng để chuẩn bị các chương trình, dự án tuân thủ theo
quy định của Luật ngân sách và Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập,
chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Tùy theo từng chương trình, dự án, vốn
đối ứng có thể sử dụng cho toàn bộ hoặc một phần chi phí theo quy định và văn kiện
được ký kết.
c) Kinh phí xây dựng và thẩm định lấy từ nguồn hỗ trợ của nước ngoài hoặc vốn
ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án hoặc từ kinh phí hợp pháp của đơn vị chuẩn bị
dự án hoặc đơn vị chủ dự án.
d) Chủ chương trình, dự án quản lý kinh phí chuẩn bị, xây dựng và thẩm định các
chương trình, dự án và chi trả cho đơn vị xây dựng và thẩm định dự án theo quy định.
2. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn PCPNN
a) Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng
viện trợ PCPNN của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, cụ thể như sau:
- Vốn chuẩn bị xây dựng chương trình, dự án PCPNN do đơn vị đề xuất thông
qua Viện để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp vào kế
hoạch ngân sách chung hàng năm của Bộ;
- Vốn chuẩn bị chương trình, dự án thuộc diện Nhà nước cho vay lại từ ngân sách
hoặc cấp phát một phần: tuỳ vào tính chất dự án Vụ Kế hoạch hoặc Vụ Tài chính chủ
trì phối hợp với các đơn vị cân đối và bố trí vốn theo quy định của Bộ Tài chính.
b) Vốn đối ứng các chương trình, dự án theo quy định của Luật Ngân sách và
nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách
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nhà nước. Tùy theo từng chương trình, dự án, vốn đối ứng có thể sử dụng cho toàn bộ
hoặc một phần chi phí theo quy định và văn kiện được ký kết.
c) Kinh phí xây dựng và thẩm định lấy từ nguồn hỗ trợ của nước ngoài hoặc vốn
ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án hoặc từ kinh phí hợp pháp của đơn vị chuẩn bị
dự án hoặc đơn vị chủ dự án.
Chương III

ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ CÁC VĂN KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Điều 11. Thẩm quyền và cấp ký kết
1. Việc đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác và các văn kiện chương trình, dự
án dưới danh nghĩa Viện do Giám đốc Viện tiến hành hoặc phải được Giám đốc Viện
ủy quyền bằng văn bản.
2. Đối với các thỏa thuận hợp tác và văn kiện chương trình, dự án mang tính
chuyên ngành, Giám đốc Viện có thể ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
tham gia thỏa thuận nội dung liên quan đến chuyên ngành đó.
3. Các đơn vị trực thuộc muốn ký kết thỏa thuận hợp tác và văn kiện chương
trình, dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành của đơn vị mình cần có văn bản
xin phép và phải được sự đồng ý của Giám đốc Viện.
Điều 12. Trình tự đàm phán, ký kết
1. Tiếp xúc ban đầu để xác định chương trình, dự án và xác định nguồn hỗ trợ để
xây dựng văn kiện.
2. Các đơn vị xây dựng thỏa thuận hợp tác và văn kiện chương trình, dự án trình
Giám đốc Viện và các cấp có thẩm quyền cho tiến hành đàm phán với nhà tài trợ.
3. Hồ sơ cần thiết để trình phê duyệt và ký kết gồm có một trong những văn bản
sau: Thỏa thuận, Nghị định thư, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Chương trình hợp
tác, Kế hoạch hợp tác (hoặc tên gọi khác) cùng với thư cam kết của nhà tài trợ, hồ sơ
dự án, thư ủy nhiệm (trường hợp người ký được cấp trên ủy quyền).
4. Sau khi kết thúc đàm phán, Trưởng đoàn đàm phán phải báo cáo bằng văn bản
gửi các cơ quan và người có thẩm quyền về kết quả đàm phán, nội dung và các văn
bản đã thỏa thuận, ký kết với đối tác bên nước ngoài.
Điều 13. Tổ chức ký kết
1. Việc tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và các văn kiện chương trình, dự án
thực hiện theo các quy định của Nhà nước.
2. Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và các văn kiện chương trình, dự án do lãnh
đạo Viện chủ trì
a) Ban ĐT&HTQT chịu trách nhiệm:
- Phối hợp với đối tác, các ban chức năng và các đơn vị liên quan dự thảo nội
dung văn bản trình Giám đốc Viện;
- Tổ chức lễ ký kết;
- Lưu văn bản ký kết.
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b) Ban Tổ chức, Hành chính phối hợp với Ban ĐT&HTQT chịu trách nhiệm về
lễ tân theo quy định.
c) Các đơn vị liên quan cử cán bộ tham dự lễ ký kết theo triệu tập của Giám đốc
Viện.
3. Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và các văn kiện chương trình, dự án do đơn
vị trực thuộc chủ trì
a) Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện về nội dung văn bản
và các thủ tục, quy trình ký kết các văn bản hợp tác.
b) Thủ trưởng đơn vị tổ chức lễ ký kết văn bản hợp tác trang trọng, theo thông lệ
quốc tế.
Điều 14. Quản lý văn bản ký kết, trao đổi tài liệu
1. Văn bản hợp tác quốc tế do Viện ký kết được lưu tại Ban Tài chính, Kế toán;
Ban ĐT&HTQT; Ban Tổ chức, Hành chính và các đơn vị có liên quan.
2. Văn bản hợp tác quốc tế do đơn vị ký kết được lưu tại Phòng Kế hoạch, Tài
chính; Phòng Tổ chức, Hành chính hoặc Phòng Tổng hợp và các đơn vị có liên quan.
3. Đơn vị trực thuộc chủ trì ký kết sao văn bản ký kết báo cáo Giám đốc Viện và
gửi các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.
4. Việc lưu giữ, tiếp xúc, trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật với
phía nước ngoài được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành của nhà nước và
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Sau khi chương trình, dự án được ký kết và phê duyệt, Ban chuẩn bị dự án
chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện
chương trình, dự án cho Trưởng ban quản lý dự án.
6. Khi dự án đã kết thúc, đưa vào sử dụng, Trưởng ban quản lý dự án phải nộp
vào lưu trữ tại Ban ĐT&HTQT các văn bản ký kết và hồ sơ của dự án theo quy định
của pháp luật.
Chương IV
QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 15. Phân công trách nhiệm
1. Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế
a) Là đơn vị đầu mối giúp Giám đốc Viện vận động, thu hút nguồn hỗ trợ của
nước ngoài đối với các chương trình, dự án cần ưu tiên;
b) Hướng dẫn xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trước khi trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Giám sát, kiểm tra (định kỳ và bất thường) việc thực hiện các chương trình, dự
án hợp tác quốc tế do Viện quản lý;
d) Xem xét và hỗ trợ các đơn vị liên quan làm các thủ tục trao đổi với nước ngoài
về mẫu vật (thực vật, vi sinh vật...), công nghệ và các tài liệu khoa học, môi trường;
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đ) Trình Giám đốc Viện thành lập hoặc đề nghị trình cấp có thẩm quyền thành
lập Ban điều hành dự án hoặc Ban chỉ đạo dự án, Ban quản lý dự án có sử dụng nguồn
hỗ trợ của nước ngoài;
e) Chủ trì và tổng hợp, báo cáo các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Viện;
g) Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các quy chế quản lý dự án;
h) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn kiện dự án có
sử dụng nguồn vốn của nước ngoài theo sự phân công của lãnh đạo Viện;
i) Tham gia phê duyệt kế hoạch, nghiệm thu các chương trình, dự án hợp tác
quốc tế (hợp tác nghiên cứu, dự án, vv);
k) Quản lý hồ sơ chuyên môn, kết quả, sản phẩm của các chương trình, dự án
hợp tác quốc tế.
2. Ban Tài chính, Kế toán
a) Hướng dẫn các chủ dự án và các đơn vị xây dựng quy chế quản lý tài chính,
định mức chi tiêu đối với các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài do các đơn
vị thực hiện;
b) Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch tài chính, giải ngân, chế độ kế toán, báo
cáo tài chính trình Giám đốc Viện và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Kiểm tra kế toán định kỳ và bất thường khi duyệt quyết toán hàng năm đối với
các chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ của nước ngoài;
d) Khi dự án kết thúc, hướng dẫn việc quyết toán hoàn thành dự án đối với Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Ban Tổ chức, Hành chính
a) Hướng dẫn và hỗ trợ tiến hành các thủ tục liên quan đến tổ chức và nhân sự
của Ban chuẩn bị chương trình, dự án; Ban điều hành dự án hoặc Ban chỉ đạo dự án,
Ban quản lý dự án;
b) Hướng dẫn các Ban quản lý dự án xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động,
theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy chế đó.
4. Các đơn vị trực thuộc
a) Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế do Viện giao; các chương
trình, dự án hợp tác quốc tế do đơn vị tự chủ theo quy định của Quy chế này và các
quy định pháp luật hiện hành;
b) Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện.
Điều 16. Tổ chức bộ máy và nhân lực thực hiện chương trình, dự án ODA
1. Giám đốc Viện thành lập hoặc uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị trực thuộc
thành lập Ban quản lý dự án. Nếu dự án có quy mô kinh phí nhỏ, có thể chỉ cần cử Chủ
nhiệm và Thư ký dự án.
2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án theo quy định tại
Quy chế quản lý và sử dụng ODA, Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN và
văn bản hướng dẫn liên quan.
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3. Nhân sự chủ chốt của Ban quản lý dự án gồm Giám đốc (hoặc gọi là Trưởng
Ban quản lý dự án), Phó Giám đốc (nếu có), kế toán trưởng và một số cán bộ chuyên
môn. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên được quy định trong
quyết định thành lập Ban quản lý dự án.
4. Giám đốc Ban quản lý dự án (giám đốc dự án) là người đứng đầu Ban quản lý
dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của Ban quản lý dự án trước chủ dự án
và trước pháp luật về việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo văn kiện đã ký, các
quy định của Nhà nước và của nhà tài trợ.
Điều 17. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án PCPNN
1. Căn cứ yêu cầu, nội dung và quy mô của từng chương trình, dự án và thỏa
thuận với nhà tài trợ, chủ dự án xây dựng quy chế quản lý chương trình, dự án đảm
bảo cho việc thực hiện và chịu trách nhiệm đối với việc quản lý hiệu quả nguồn lực
huy động, nếu cần thiết chủ dự án có văn bản gửi Giám đốc Viện trình Bộ trưởng xem
xét, quyết định.
2. Sau khi chương trình, dự án được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm hoàn
thành hồ sơ, thủ tục đăng ký xác nhận viện trợ theo đúng quy trình, thời điểm do Bộ
Tài chính quy định.
Chương V
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 18. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình, dự án
1. Ban ĐT&HTQT là đầu mối theo dõi, chủ trì tổ chức hoặc phối hợp kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án có sử dụng nguồn hỗ trợ của nước
ngoài thuộc phạm vi Viện quản lý.
2. Chủ dự án chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện đúng nội
dung chương trình, dự án đã được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra hoạt động của chương
trình, dự án về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân, về hiệu quả dự án, định kỳ báo cáo
Giám đốc Viện (thông qua Ban ĐT&HTQT, Ban TCKT) và các cơ quan quản lý nhà
nước theo quy định của pháp luật.
3. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thực hiện chương trình,
dự án; tổ chức đánh giá hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ; theo dõi tiến độ thực hiện, kết quả
giải ngân, hiệu quả và định kỳ báo cáo chủ dự án và các cơ quan quản lý nhà nước
theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Chế độ báo cáo thực hiện chương trình, dự án
1. Sáu (6) tháng, hàng năm và khi kết thúc dự án, chủ dự án có trách nhiệm báo
cáo Viện bằng văn bản về tình hình thực hiện, các sản phẩm, tài chính của các chương
trình, dự án hợp tác quốc tế theo hướng dẫn của Ban ĐT&HTQT và Ban TCKT.
2. Ban ĐT&HTQT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Viện và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Điều 20. Nghiệm thu, khai thác sử dụng kết quả của chương trình, dự án
1. Chủ dự án và thủ trưởng đơn vị trực thuộc phải tổ chức nghiệm thu, khai thác
sử dụng kết quả chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; phải có biện pháp để
duy trì, phát huy hiệu quả của chương trình, dự án.
2. Kinh phí nghiệm thu chương trình, dự án được lấy từ nguồn kinh phí của
chương trình, dự án và phải được lập trong dự toán của chương trình, dự án.
Điều 21. Quản lý và xử lý tài sản của chương trình, dự án
Mọi tài sản được hình thành từ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đều là tài
sản của Nhà nước giao cho Viện trực tiếp quản lý. Việc quản lý và xử lý tài sản của
các chương trình, dự án sau khi kết thúc phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số
87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài
sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi kết thúc dự án.
Điều 22. Kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ
trợ của nước ngoài
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ
kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các
chương trình, dự án thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật và của
Viện.
2. Khi cần thiết, Giám đốc Viện quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra
việc thực hiện các chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong phạm vi
quản lý của Viện.
3. Đơn vị và cá nhân được giao trách nhiệm vận động, thu hút và sử dụng các
nguồn hỗ trợ của nước ngoài để xảy ra tiêu cực, vi phạm các quy định về quản lý
ODA, quản lý NGO và quản lý các hoạt động phi dự án, tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ
bị kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp
luật.
Chương VI
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
Điều 23. Thủ tục xin phép
Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện theo Quyết định số
76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định sau của Viện:
1. Đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có văn bản xin phép Viện (kèm theo
đề án hoặc kế hoạch tổ chức) trước khi tổ chức ít nhất là 40 ngày (tính theo dấu công
văn đến), trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí, đơn
vị đồng tham gia tổ chức, thành phần tham dự (nước ngoài, Việt Nam). Đề án hoặc kế
hoạch tổ chức cần nêu rõ:
a) Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;
b) Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát
(nếu có);
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c) Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực
tuyến);
d) Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
đ) Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước
ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
e) Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại
biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
g) Nguồn kinh phí.
2. Ban ĐT&HTQT chủ trì phối hợp với đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan và làm tờ trình để trình
Bộ trưởng phê duyệt theo quy định của Bộ.
Điều 24. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Sau khi có quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Đơn vị chủ trì tiến hành tổ chức
hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được Bộ trưởng phê duyệt; thực
hiện đúng các quy định hiện hành về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính.
Điều 25. Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế
Trong phạm vi 10 ngày sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức
gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo về Viện qua Ban ĐT&HTQT để báo cáo
Bộ trưởng.
Chương VII
QUẢN LÝ ĐOÀN VÀO, ĐOÀN RA,
CÁN BỘ LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Điều 26. Quản lý đoàn vào
Thực hiện theo Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4//2000 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại
Việt Nam và các quy định sau của Viện:
1. Việc mời người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, cá nhân thuộc Viện
phải được sự đồng ý của Giám đốc Viện. Các đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu
gửicông văn xin phép Viện, trong đó cần nêu rõ: thời gian, mục đích, nội dung,
chương trình làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam; kinh phí thực hiện; thông
tin cần thiết để làm thủ tục visa cho người nước ngoài theo quy định.
2. Ban ĐT&HTQT là đầu mối tiếp nhận, xử lý công văn xin phép đoàn vào. Thời
hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ.
3. Quá trình làm việc của đoàn nước ngoài tại Việt Nam phải được thể hiện bằng
biên bản làm việc. Khi kết thúc công việc, Đơn vị chủ trì đón tiếp phải báo cáo Viện
(qua Ban ĐT&HTQT) kết quả làm việc bằng văn bản.
4. Đơn vị được phân công đón tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện và
trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn cho đoàn vào; tuân thủ các quy định đảm bảo
an ninh, bí mật quốc gia trong việc trao đổi tài liệu, mẫu vật với tổ chức, cá nhân nước
ngoài.
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Điều 27. Quản lý đoàn ra
Thực hiện theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định sau đây:
1. Quyết định cử đoàn ra:
a) Lãnh đạo Bộ quyết định việc cử lãnh đạo Viện đi nước ngoài;
b) Giám đốc Viện quyết định cử cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đi
nước ngoài.
2. Hồ sơ đoàn ra gồm:
a) Giấy mời (bản chính) của đối tác nước ngoài gửi cho đơn vị hoặc cá nhân,
kèm theo bản dịch tiếng Việt;
b) Công văn đề nghị cử đoàn ra do thủ trưởng đơn vị ký, trong đó nêu rõ mục
đích chuyến đi, nước đến, thời gian xuất cảnh; nguồn kinh phí; họ và tên, chức vụ hoặc
chức danh, mã ngạch công chức, viên chức của người được cử đi công tác;
c) Bản sao Hợp đồng lao động ký với thủ trưởng đơn vị trực thuộc, có thời hạn từ
06 tháng trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội (nếu là lao động hợp đồng).
3. Cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đi nước ngoài với mục đích thăm
thân nhân, khám chữa bệnh, tham quan, du lịch hoặc giải quyết việc riêng trong thời
gian làm việc phải làm đơn xin tạm nghỉ công tác không hưởng lương và được Thủ
trưởng đơn vị trực thuộc đồng ý bằng văn bản.
4. Ban Tổ chức, Hành chính là đầu mối phối hợp với Ban Đào tạo, Hợp tác quốc
tế xử lý hồ sơ đối với các cán bộ, viên chức và người lao động xin đi học tập, hội nghị,
hội thảo, tập huấn ở nước ngoài trình Giám đốc Viện quyết định. Thời hạn giải quyết
là 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
5. Người được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài phải báo cáo Viện (qua Ban
ĐT&HTQT) bằng văn bản về kết quả chuyến đi theo mẫu biểu quy định chậm nhất 10
ngày làm việc sau khi trở về nước, đồng thời chia sẻ các tài liệu được cung cấp (nếu
có). Báo cáo kết quả và các sản phẩm là căn cứ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ
của cán bộ, viên chức, nhân viên.
Điều 28. Quản lý cán bộ, viên chức làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Thẩm quyền quyết định: Giám đốc Viện quyết định việc cho phép cán bộ, viên
chức của Viện nghỉ không hưởng lương để làm chuyên gia cho các tổ chức, cá nhân
nước ngoài.
2. Hồ sơ xin phép
a) Giấy mời (bản chính) của đối tác nước ngoài gửi cho cá nhân, kèm theo bản
dịch tiếng Việt;
b) Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương để làm việc cho tổ chức, cá nhân nước
ngoài của cá nhân được mời, trong đó cần cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
đối với Nhà nước và Viện;
c) Công văn đồng ý do thủ trưởng đơn vị ký, trong đó nêu rõ: Họ và tên, chức vụ
hoặc chức danh, mã ngạch công chức, viên chức; thời gian xin nghỉ để làm cho tổ
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clurc, ca nhan mroc ngoai; va bao darn viec ngh i ella can bo, vien chirc se khong la111
anh huang d~n cong viec chung ella dan vi,
3. Can bo, vien chuc lam viec cho mroc ngoai phai tua n thu cac guy di nh vf an
ninh quoc gia thea guy dinh ella phap luat va ella Vien; va thuc hien dfty du nghia VI)
v~ thu€ d6i voi nha nuoc v a cac khoan phai nop d6i voi Vi en thea guy eh€ chi tieu noi
bo bien hanh,

4. T6i thi~u 10 ngay tnroc khi h€t thai gian xin nghi, can bo, vien chirc phai la111
dan xin lam viec tro lai, Can cir VaG xac nhan cua d6i tac nuoc ngoai va viec thuc hien
nghia vu tai chinh d6i voi Nha mroc va Vien, Giam d6e Vien quyet dinh viec tiep nhan
can bo, vien chirc lam viec tro lai,
5. Ban T6 chirc, Hanh chinh la dftu moi ti€p nhan, xir Iy h6 So' xin di la111 viec eho
t6 chirc, ca nhan mroc ngoai ella can bo, vien chirc. Thai han giai quyet Iii 10 ngay lam
vice k~ til khi ti~p nhan dll h6 So'.
Ch urmg VIII

TO CHUC THl/C HltN
D i~u 29. Di~u khoan thi hanh

1. Ban DT&HTQT : Huang d~n, ki~111 tra thuc hien Quy eh€ nay va tong hop baa
cao Giarn d6e Vien.
2. Ban Tai ehinh, K€ toan: Huang d~n nghiep vu tai ehinh eho cac t6 chirc va eel
nhan chi'! tri nhiem vu HTQT thea guy dinh hien hanh ella Nha nuoc .
3. Trang qua trinh thuc hien, n€u co van d~ phat sinh, cac dan vi bao cao Vien
(qua Ban DT&HTQT) d ~ tong hop trinh Giani d6e Vien sua d6i va b6 sung,
l)i~ lI 30. Trach nhiern bao cao

1. Cac dan vi true thuoc gjri bao cao dinh ky, hang nam va bao cao dot xuat v~
viec thirc hien cac hoat dong hop tac quoc t~ thea guy dinh tai Quy che nay v~ Ban
DT&HTQT .
2. Ban DT&HTQT co trach nhiern tong hop, bao cao lanh dao Vien va Bo Nang
nghiep va PhM trien nang thon.
l)i~lI 31. Khen thuung va XlI' Iy vi pharn

1. Dan vi, ca nh<1n co thanh tich xu§t s~e trang vi~e thl,l'e hi~n Quy eh ~ nay duge
khen thuang theo guy dinh ella phap lu?t v~ thi dua khen thuo'ng,
2. Dan vi, ca nh<1n vi ph?m cae guy dinh ella Quy eh€ nay thi tuy thea tinh eh ~t

va 111(l'e do vi plwm se bi xu I;' thea guy djnh ella phap lu?t.I,
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