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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

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

Số: 52/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH
Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của
Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về cho vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi
của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để:
a) Thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của
ngân sách địa phương;
b) Sử dụng làm phần đóng góp của địa phương trong các dự án hợp tác công tư.
2. Việc sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi thuộc chương trình mục tiêu quốc
gia theo quy định của Luật đầu tư công theo cơ chế ngân sách trung ương hỗ trợ
cho ngân sách địa phương, vay vốn khẩn cấp đối phó với thiên tai, thảm họa không
thuộc phạm vi Nghị định này.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh).
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi, quản lý cho vay
lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của
Chính phủ.
Điều 3. Nguyên tắc cho vay lại
1. Việc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi
tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan.
2. Vốn vay lại phải được trả nợ đầy đủ, đúng hạn từ nguồn ngân sách địa
phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ chế tài chính, tỷ lệ cho vay lại, hiệu quả dự án, khả năng trả nợ phải
được tính toán và xác định khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư
chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi.
4. Việc cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi đối với Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với khả năng tài chính của ngân
sách địa phương.
Điều 4. Điều kiện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn
vay ODA và vay ưu đãi
1. Có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa
phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa
phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công.
2. Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
3. Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ
trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách
địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
4. Không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.
5. Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các khoản
vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân sách địa
phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.
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Điều 5. Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi
1. Tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh
tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh đề xuất là như sau:
a) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi
cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn
vay ODA;
b) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng
chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70% áp dụng tỷ lệ cho vay lại
là 20% vốn vay ODA;
c) Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi
cân đối ngân sách địa phương dưới 50% áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay
ODA;
d) Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA;
đ) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay lại 80% vốn vay ODA.
2. Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã
hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề
xuất là như sau:
a) Các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng
chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, thuộc danh mục các địa phương có
huyện nằm trong danh sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 02
năm 2008 của Chính phủ, áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ưu đãi;
b) Địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương ngoài các địa phương
quy định tại điểm a khoản này áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ưu đãi;
c) Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương áp dụng tỷ lệ cho vay lại là
100% vốn vay ưu đãi.
3. Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng làm phần đóng góp của
địa phương trong các dự án hợp tác công tư (PPP) là 70%.
4. Tỷ lệ cho vay lại quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này áp dụng đối với
các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo lãi suất trong hạn, phí thu xếp vốn, phí quản lý
theo quy định tại thỏa thuận vay ký với bên nước ngoài.
Đối với các nghĩa vụ trả nợ bao gồm phí cam kết, lãi phạt chậm trả, phí trả nợ
trước hạn và các chi phí khác phát sinh tính trên toàn bộ số vốn vay ODA, vay ưu
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đãi được tiếp nhận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách địa phương
để trả.
5. Trước ngày 01 tháng 01 năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách, căn cứ
vào tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương so với
tổng chi cân đối ngân sách địa phương và tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương
được Quốc hội quyết định cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, Bộ trưởng Bộ
Tài chính công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho từng tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này
để áp dụng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách.
Đối với giai đoạn 2017 - 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay
lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chậm nhất trước ngày hiệu lực của Nghị định này.
Điều 6. Điều khoản tài chính cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Đồng tiền cho vay lại là ngoại tệ gốc quy định tại thỏa thuận vay nước
ngoài. Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền cho vay lại. Trường hợp trả bằng đồng
Việt Nam áp dụng tỷ giá bán ra đồng ngoại tệ cho vay lại tại thời điểm trả nợ
của ngân hàng phục vụ hoặc của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam trong trường hợp không có tỷ giá tương ứng của ngân hàng phục vụ để
thu hồi nợ.
2. Lãi suất cho vay lại, các loại phí bằng mức quy định tại thỏa thuận vay
nước ngoài.
Lãi phạt chậm trả theo mức cao hơn của một trong hai mức sau: bằng 150%
lãi suất cho vay lại hoặc bằng mức lãi suất chậm trả quy định tại thỏa thuận vay
nước ngoài.
3. Thời hạn cho vay lại và ân hạn bằng thời hạn và ân hạn quy định tại thỏa
thuận vay nước ngoài. Thời điểm nhận nợ là thời điểm bên cho vay nước ngoài ghi
nợ cho Việt Nam.
4. Không yêu cầu bảo đảm tiền vay, không thu phí cho vay lại.
Chương II
THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Điều 7. Cơ quan thẩm định
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách
địa phương.
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2. Kết quả thẩm định là cơ sở thực hiện thủ tục đàm phán khoản vay ODA, vay
ưu đãi với nhà tài trợ. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không đủ khả năng
trả nợ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc huy
động khoản vay nước ngoài.
Điều 8. Quy trình thẩm định
1. Khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ nguồn vốn vay ODA,
vốn vay ưu đãi theo quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài
chính hồ sơ nêu tại Điều 9 Nghị định này để thẩm định khả năng trả nợ của
ngân sách địa phương.
Đối với chương trình, dự án do một cơ quan trung ương đề xuất có từ hai tỉnh trở
lên tham gia, các địa phương tham gia có trách nhiệm gửi cơ quan đề xuất chương
trình, dự án bộ hồ sơ nêu tại Điều 9 Nghị định này để tập hợp gửi Bộ Tài chính.
2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính
thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương theo điều kiện được vay lại
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 4 Nghị định này,
đồng thời góp ý kiến với đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Bộ Tài chính
thông báo kết quả thẩm định cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư
dự án và cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ý kiến của Bộ Tài chính đồng gửi
cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sử dụng
vốn vay ODA, vay ưu đãi cho dự án theo cơ chế cho vay lại, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
4. Trường hợp mức vốn vay lại từ nguồn vay ODA, vay ưu đãi vượt so với
mức vốn vay lại đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc có thay đổi về việc đáp
ứng điều kiện được vay lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ để Bộ Tài chính
thẩm định lại, nhưng không muộn hơn 30 ngày trước thời điểm đàm phán khoản
vay với bên nước ngoài.
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính
thẩm định lại hồ sơ.
a) Trường hợp sau thẩm định lại xác định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đủ điều
kiện được vay lại, đối với khoản vay nước ngoài nhân danh Nhà nước phải được
trình Chính phủ để báo cáo Chủ tịch nước xin chủ trương và ủy quyền đàm phán,
Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ hoặc gửi ý kiến cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(đối với khoản vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất đàm phán) để tổng
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hợp báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đàm phán. Ý
kiến của Bộ Tài chính đồng gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan và Bộ Kế
hoạch và Đầu tư;
b) Trường hợp sau thẩm định lại xác định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đủ điều
kiện được vay lại, đối với khoản vay nước ngoài nhân danh Chính phủ do Bộ Tài
chính chủ trì đàm phán, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
đàm phán với bên cho vay nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,
quyết định về việc ký kết thỏa thuận vay và việc cho vay lại đối với Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh;
c) Trường hợp sau thẩm định lại xác định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không đủ
điều kiện được vay lại đối với phần vốn vay tăng thêm hoặc không đáp ứng các
điều kiện vay lại khác như quy định tại Điều 4 Nghị định này, Bộ Tài chính báo
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong vòng 5 ngày Bộ Tài
chính có văn bản thông báo về việc bổ sung hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ
sung hồ sơ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính.
Điều 9. Hồ sơ thẩm định
1. Hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương bao gồm:
a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cho phép huy động vốn để đầu
tư hoặc góp vốn đầu tư vào dự án đối tác công - tư theo phương án vay lại nguồn
vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ (bản sao);
b) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư
hoặc góp vốn đầu tư dự án đối tác công - tư bằng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi
theo quy định (bản sao), trong đó có phương án sử dụng vốn vay lại;
c) Báo cáo tình hình vay, trả nợ của địa phương tại thời điểm đề xuất vay lại,
bao gồm chi tiết đối với tất cả các khoản vay đã phát sinh và còn dư nợ, người cho
vay; báo cáo về mức dư nợ vay của ngân sách địa phương năm trước và ước tính
mức dư nợ vay năm hiện tại, tỷ lệ trả nợ vốn vay lại trên thu ngân sách địa phương
được hưởng theo phân cấp trong ba năm gần nhất (bản chính);
d) Dự toán ngân sách năm của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt
(bản sao); phương án trả nợ và thuyết minh chi tiết kế hoạch và nguồn trả nợ,
bao gồm nguồn vốn thu hồi từ chính dự án đầu tư (nếu có), vốn bố trí từ ngân
sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp có thẩm quyền phê
duyệt (bản chính);
đ) Tài liệu khác có liên quan hỗ trợ chứng minh khả năng trả nợ của tỉnh (nếu có).
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2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sử dụng
vốn vay ODA, vay ưu đãi cho dự án theo cơ chế cho vay lại, trước thời điểm đàm
phán khoản vay nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện thủ tục đầu tư và
gửi Bộ Tài chính bộ hồ sơ vay lại của dự án.
Chương III
THỰC HIỆN CHO VAY LẠI VÀ QUẢN LÝ VỐN VAY
Điều 10. Ký thỏa thuận cho vay lại
Sau khi thỏa thuận vay nước ngoài được ký kết, căn cứ quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi cho Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính ký thỏa thuận cho vay lại với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
theo các điều kiện quy định tại Nghị định này.
Điều 11. Trách nhiệm trả nợ
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa
phương và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để trả
đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ (gốc, lãi, phí) từ các khoản vay lại vốn vay ODA,
vốn vay ưu đãi của Chính phủ.
2. Nghĩa vụ trả nợ các khoản vay lại đã ký kết phải được tính toán đầy đủ
khi lập dự toán ngân sách hàng năm và kế hoạch tài chính trung hạn ngân sách
địa phương.
3. Việc trả nợ các khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi phải được
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm trước khi trả các khoản nợ khác của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh.
Điều 12. Xử lý rủi ro
1. Trường hợp không trả nợ đúng hạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lãi
chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.
2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nợ vay lại quá hạn trên 180 ngày,
tỉnh không được xem xét phê duyệt các khoản vay lại từ vốn vay ODA và vay ưu
đãi cho các dự án khác.
3. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục gặp khó khăn không trả được
nợ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý từng trường hợp cụ thể theo
quy định của pháp luật.
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Điều 13. Chế độ báo cáo
1. Hàng quý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo gửi Bộ Tài
chính đánh giá việc sử dụng vốn vay lại và kế hoạch trả nợ vốn vay lại trong quý
sắp tới.
2. Hàng năm, không muộn hơn 60 ngày khi kết thúc năm tài khóa trước, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sử dụng, trả nợ các
khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, gồm số dư nợ đầu kỳ, số rút
vốn, số trả nợ trong kỳ, số dư nợ cuối kỳ, số nợ quá hạn (nếu có) theo nguyên tệ
vay và quy sang đồng Việt Nam, chi tiết theo từng khoản vay lại.
Điều 14. Bộ phận chuyên trách quản lý vốn vay lại của địa phương
Trong phạm vi tổ chức bộ máy, biên chế hiện có, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ
chức bộ phận chuyên trách thuộc Sở Tài chính để xây dựng báo cáo về năng lực trả
nợ của tỉnh, hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng phương án tài chính các dự án vay lại; theo
dõi, đánh giá quá trình quản lý vốn vay lại của tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình
hình vay nợ của tỉnh, đảm bảo việc vay lại phù hợp với hạn mức vay, theo dõi và
lập kế hoạch hoàn trả nợ vay lại khi đến hạn.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ
CHO VAY LẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với các
chương trình, dự án sử dụng ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh vay lại theo quy định tại Luật quản lý nợ công và Nghị định này.
2. Thực hiện việc thẩm định các khoản vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định
này, ký kết thỏa thuận cho vay lại, giám sát việc trả nợ vay lại của tỉnh, xây dựng
cơ sở dữ liệu về tình hình vay nợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo dõi thu hồi
nợ vay lại.
3. Tổ chức hạch toán, kế toán ngân sách nhà nước đối với các nguồn vốn vay ODA,
vay ưu đãi cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan định kỳ (hàng năm) và đột
xuất báo cáo Chính phủ tình hình vay lại và trả nợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện vay lại
vốn vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ chịu trách nhiệm đề xuất Bộ Tài chính
thẩm định điều kiện được vay lại và khả năng trả nợ của tỉnh, ký kết thỏa thuận
cho vay lại với Bộ Tài chính, tổ chức quản lý và sử dụng vốn vay lại hiệu quả,
đúng mục đích, đảm bảo theo quy hoạch và nội dung dự án được duyệt.
2. Trong phạm vi tổ chức bộ máy, biên chế hiện có, tổ chức bộ phận chuyên
trách thuộc Sở Tài chính để theo dõi, quản lý nợ của ngân sách địa phương, trong
đó có vốn vay lại từ ngân sách trung ương.
3. Theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện dự án từ nguồn vốn vay lại và lập báo
cáo hàng quý, hàng năm gửi cho Bộ Tài chính, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và báo cáo tình trạng nợ của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh.
4. Bố trí nguồn ngân sách địa phương hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp
khác để đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đồng thời phòng ngừa rủi ro về nợ của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản dự
án ô
1. Cơ quan đề xuất chương trình, dự án ô có trách nhiệm tập hợp bộ hồ sơ nêu
tại Điều 9 Nghị định này từ các địa phương tham gia gửi Bộ Tài chính để thẩm
định khả năng trả nợ của các địa phương.
2. Trong quá trình thực hiện chương trình, dự án ô, cơ quan chủ quản dự án ô
có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc việc địa phương thực
hiện các cam kết tại thỏa thuận cho vay lại ký với Bộ Tài chính, bao gồm việc thực
hiện nghĩa vụ trả nợ, thực hiện các chế tài liên quan theo quy định của pháp luật và
Nghị định này trong trường hợp địa phương không trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.
2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, bãi bỏ khoản 3 Điều 4; khoản 3 Điều 7;
điểm b khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 2 Điều 12 và khoản 5 Điều 19 Nghị định
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số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại vốn
vay nước ngoài của Chính phủ; bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 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.
3. Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định cơ chế tài chính trong việc sử
dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp
tục thực hiện theo cơ chế tài chính đã được quyết định.
Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị
định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng
các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý cho vay lại đối với Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ nguồn vốn vay ODA và
vay ưu đãi của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

