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QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Q uy ehe q uàn  lý công tác họp lác quốc tế của Bộ Nội vụ

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ
Cán cử Nghị định so 34/2017/NĐ‘CP ngàv 03/4/20Ị 7 cùa Chinh phũ quy 

tiịnh chức nùng, nhiệm vụ, quyền hạn vá cơ cẩu tò chức cùa Bộ Nội vụ;

Càn cử  Quyết định sổ Ì475/QĐ-BNV ngày 21/4/20ỉ  7 của Bộ trướng Hộ 
Nội vụ bau hành Quy ché làm việc cùa Bộ Nội vụ:

Cản cừ Quyết định sổ 26I9/QD-BNV ngày 04/12/20ỉH cùa Bộ trường Bộ Nội 
vụ vẻ việc sứa dổi, Ị)ổ sung một số (ỊUV (tịnh tại Quy ché lùm việc aia Bộ Nội vụ:

Theo ¿tề n i'll ị cùa Vụ Irtrờng Vụ Hợp ừic quốc tể:

QUYÉT ĐỊNH

Điều I. Ban hành kèm Ihco Ọuyct định này “Ọuy ehe Quàn lý công lác 
hợp tác quốc te của Bộ Nội vụ".

Diều 2. Quyết định này có hiệu lực ke lừ ngày ký. Quyết định này thay 
ihc Quyết định sổ 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Diều 3. Chánh Văn phòng Bộ. Vụ trương Vụ I Kíp tác quốc tế. Tliũ trưởni» các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y ^ ^

t\iri nhận:
- N h ư  D iều 3;
- B ộ  trư ớng , c ác  T h ủ  tru ó n g ỉ
- C ong TTĐT Bộ Nội vụ;
- Lưu VT. HTQT.

BỢ NỘI VỤ CỘNG HÒA XẢ H ộ i  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập -  T ự  do -  H ạn h  phúc



BỌ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - T ự  do  - H ạn h  phúc

QUY CHẺ
QUẢN LÝ CỔNG TÁC HỢP TÁC QUÓC TÉ CỦA B<) NỘI v ụ

(Kèm theo Quyèt định sồ  1092 /QD-BNVngày IS thảng 12 năm 2020 
cua Hộ trtrởng Hộ Nội vụ)

C hư ơng  I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm  vi diều chình

Quy che này quy định ve nội dung, nguyên tắc quản lý. thâm quyền quyểt 
định và trách nhiệm lô chức thực hiện các hoại động hợp tác quổc lổ cua Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nội cỉuníỉ (ỊUỉin lý công tác họp lác qiiổc tế

1. Xây dựng và tỏ chửc thực hiện chương trinh, kc hoạch hợp lác quốc tỏ. 
hội nhập quốc té và điều phổi các hoạt động hợp tác quổc tế.

2. Tò chức các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) vả đón tiẽp các đoàn 
nước ngoài vào Việt Nam (đoản vảo).

3. Tò chức các hội nghị, hội thảo quốc te.

4. Kỷ két và thực hiện cổc thòa thuận quốc tế.

5. Vận dộng tài trợ nước ngoải cho các ngành, lình vực thuộc chức nâng 
quân lỷ nhà nước cùa Bộ.

6. Xây dựniỉ vả tô chức thực hiện các chương trinh, tlự án hợp tác quốc le.

7. Khen thưởng đổi ngoại đổi với các tó chức quốc té, cá nhân là người 
nước ngoài có thành tích xuất sac, đóng góp tích cực đối vãi ngành, lình vực 
thuộc chức năng quan lý nhà nirớc cùa Bộ Nội vụ.

8. Công tác thông tin đổi ngoại.

9. Theo dõi, tông hợp thông tin. kinh nghiệm quốc 1C về cốc ngành, lình 
vực thuộc chức năng quăn lỷ nhố nước của Bộ.

10. Các nhiệm vụ hợp tác quốc lề cụ thè khác theo phân công và chi đạo 
của lành đạo Bộ Nội vụ.



Diều 3. Nguyên tìic quăn lý công lác hợp tác quốc tế

1. Bào đảm an ninh quốc gia, thực hiện dúng đường loi. chinh sách doi 

ngoại cùa Đảng vả pháp luật cùa Nhà nước doi với công tác hợp lác quốc tế.

2. Tflng cưởng, mở rộng hợp tác quốc tế, chũ động hội nhập, tranh thù sự 

hỏ trợ cùa cộng đong quốc tố dôi với các ngành, lĩnh vực thuộc chửc năng quàn 

lỷ nhà nước cua Bộ.

3. Nâng cao uy tin vả vị thế của Bộ Nội vụ với các đổi tác quốc tể.

4. Phân công, phân nhiệm rỏ ràng, đề cao trách nhiệm vả vai trò chủ độnu 
cua các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các chức nũng, nhiệm 

vụ lìợp tác quốc tể theo quy định; bảo đảm sự kiểm ira. giảm sát clìặi chẽ vả 

thực hành tict kiệm, chống lãng phi trong công tốc hợp tác quốc tế.

Cluroïig II 
TỎ CHỨC TH ựC HIỆN 

CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TÉ

Diều 4. Xây dựng, phc duyệt và thực liiện Kế hoạch họp tác quốc tế

1. Căn cử xây đựng, phê duyệt Kồ hoạch hợp tác quốc tể

Vụ Hợp tác quốc tể xây dựnu kế hoạch hợp tác quổc tc của Bộ trẽn cơ sờ 

chù trương, đường lối chinh sách của Dâng và Nhà nước về đoi ngoại; căn cử 

chiến lược phát triển, các nhiệm vụ ưu tiên cùa Bộ. ngành nội vụ; các thỏa thuận 

quốc tổ. biên bản ghi nhở của Việt Nam nôi chung và Bộ Nội vụ nói riêng dà kỷ 

kểt với các dổi lác nuức ngoài.

2. Các loại ke hoạch hợp tác quốc te hãng năm và thẩm quyền phê duyệt

a) Kẻ hoạch cấp Bộ do Thủ tưởng Chỉnh phũ phê duyột bao gồm cảc đoàn 

ra, đoàn vào do Bộ Nội vụ chủ tri tỏ chức hoặc đón tiếp cỏ sự  tham gia cua 

thành vicn cấp Bộ trưởng hoặc Thử trưởng.

b) Kc hoạch cấp vụ do Bộ trưởng phê duyệt bao gồm các đoản ra, đoàn 

vào do cơ  quan Bộ Nội vụ chù tri tỏ clìírc hoặc dón tiếp không có sự tham gia 

của thành vicn cấp Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng.

c) Kc hoạch cùa các đom vị trực thuộc không cỏ sự tham gia của thành 
viên cap Bộ trương hoặc Tliír trưởng do Bộ trưởng phê duyệt.
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3. Xây dựng Ke hoạch hợp tác quốc tể

a) Dôi với các hoạt dộng thuộc thấm quyển plìê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ

Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cán 
cứ chức năng, nhiệm vụ cỏni» lác vả nhu cầu về hợp tác quốc tế, cỏ trách nhiệm 
lập kế hoạch hợp tác quốc té cỏ sự  tham gia cùa thành vicn cắp Bộ tnrỡniỉ hoặc 
Thứ trường gửi về Vụ llựp tác quổc tế. Trước ngày 10 tháng I I ,  Vụ llợp  tác 
quốc tố hoãn thành dự thào hoạt động dồi ngoại của Bộ năm kề tiếp trinlì Ban 
cản sự Dâng Bộ Nội vụ cho ỷ kiến, bảo cảo Bộ irưởng xem xẻt quyết định kc 
hoạch hoạt dộng dổi nuoại cùa Bộ vả gửi Bộ Ngoại giao trước niiày 15 tháng 11 
đê tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Dổi với các hoạt dộng thuộc thẳm quyền phê duyệt của Bộ trưởng

- Vụ Hợp tác quốc te phối hợp với Vụ Ke hoạch -  Tủi chinh xảy dựng ke 
hoạch hợp tác quốc té cua cơ quan I3Ộ Nội vụ trinh Bộ trưởng plie duyệt.

- Các đơn vị trực thuộc lộp kẽ hoạch hợp tác quốc tế cua đơn vị gửi về Vụ 
llợp tác quốc tế trong Ilian đẩu thảng 11 dc Vụ Hợp lác quốc tế xcm xét. lông 
hợp trình Bộ trưởng phê duyệt.

4. Ilỏ sư  Kê hoạch hợp tác quốc te bao gồm: Bão cáo kèt quá thực hiộn 
Kc hoạch họp tác quốc tố trong nãm. phương hưởng công tác hợp tác quốc tề 
năm sau và kc hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tể.

Nội dung kể hoạch hợp lác quốc tế hồng năm bao gồm:

- Các điều ước vả thoa thuận quốc té dự  kiên ký kct:

- Các chuông trinh, dự án hợp tốc quốc lé. kẽ hoạch vận động tải trợ dang trien 
khai và dự kiến triển khai;

- Các đoàn ra: bao gồm các đoàn di nước ngoài học tập. tham quan khảo 
sát, trao đổi liựp lác. tham dự hội nghị, hội tháo quốc tể:

- Các đoàn vào: bao gồm cảc đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam công 
tác. nghiên cứu khoa học. học tập. trao đổi kinh nghiệm, tham dự các hội nghị, 
hội thào, tham gia các chương trinh, dự án hợp tác quốc tỏ cùa Bộ và cùa đơn vị 
thuộc, trực thuộc Bộ;

- I lội nghị, hội thao quốc le do Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tô chức tụi 
Việt Nam;
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- Dự trù kinh phi và nguồn ngân sách thực hiện ké hoạch (bao gồm các 
nguồn kinh phi từ ngân sách nhà nước, kinh phi thuộc các chương trinh, dự án tài 
trự. ngân sách tự chủ cua các đơn vị. do phía mời đủi thụ. và băng các nguồn khác).

5. Thực hiện Kc hoạch hợp tác quốc tế đà dược phê duyệt

a) Vụ Hợp tác quốc té chủ tri triển khai thực hiện Ke hoạch hợp lác quốc tế 
hàng năm của Bộ Nội vụ đà được Thủ tướng Chỉnh phú hoặc Bộ trường phc duyệt.

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trien khai thực hiện Ke 
hoạch hợp tác quốc lé hàng nồm cua đơn vị minh (.là được Bộ tnrơniỉ phê duyệt.

c) Đối vời các hoạt động hợp tác quốc tc của các đơn vị trực thuộc do Lành 
đạo Bộ chủ tri. ycu cẩu các dơn vị xây dựng đẻ án (ké hoạch) trien khai thực hiện 
trinh Lãnh đạo Bộ (thòng qua Vụ I lựp tác quốc té) phê duyệt trước kỉìi thực hiện.

d) Vụ llựp tốc quốc té chủ động phổi hợp với các dim vị tham mưu Lãnh 
dạo Bộ thường xuyên rả soát, kiềm ira việc thực hiện Ke hoạch hợp tác quốc tổ 
hàng năm đã được phê duyệt.

6. Nguyên lẳc xây dựng và lồ chửc thực hiện Kc hoạch hợp lác quốc le

a) Kố hoạch hợp lác quốc tề cùa Bộ Nội vụ và các dưn vị trực thuộc Bộ 
phai dược xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyên hạn dã dược quy 
định, định hưởng chung ciia Dang và Nhả nước về hợp tác quổc tổ vả hội nhập 
quốc tè. phục vụ hiệu quả nhu cầu công việc thực tế ciia cơ quan, dơn vj trong 
từng thời kỳ. phù hợp với năng lực và triền vọng hợp lác của các đối tác. đảm 
bảo uy tín của phía UI trong quan hộ với các dối tác, cỏ  tỉnh thực tế. khoa học và 

khả thi. tiết kiệm, tránh mọi biêu hiện lùng phi vã trục lợi cá nhân.

b) Việc iliực hiện công tác hợp tác quốc te can tuân thú Ke hoạch đà được 
phê duyệt, hạn chế phát sinh các hoạt động hợp tác quổc tê nam ngoải Ke hoạch 
đà được phc duyệt, dặc biột là đối với các hoạt dộng sử dụng ngàn sách nhả 
nước. Trong trường hợp hất kha kháng, mọi hoạt động phát sinh cỏ sử dụng 
ngân sách nhả nước phai được trinh Bộ trương phê duyệt thông qua Vụ Hợp tác 
quốc tế.

c) Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế plìái sinh ngoải Ke hoạch hợp 
tác quoc tế hàng nãni dà dược phê duyệt không sử dụng ngân sách nhả nước, 
dơn vị thực hiện chù tri. chuân bị nội dung trinh Lành dạo Bộ phê duyệt, thông 
háo két quả tứi Vụ I lợp tốc quốc tỏ đe theo dõi. tống hợp.
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Diều 5. Tồ chức các (loàn di công (úc nirữc ngoải (đoàn ra)

1. Thẩm quyển cho phép đoàn ra

a) Bộ trưởng đi nước ngoài do Thu tưứng Chinh phu quyết định

b) Bộ trường quyết dịnh việc cử công chức, vicn chirc (bao gồm cả Thứ 
trường, Người dửng đau. cấp phô của Người dửng đau cơ quan, dơn vị thuộc, 
trực thuộc) của Bộ Nội vụ đi công lác, học tập tụi rnrớc ngoải.

c) Đổi với đoản ra do Thử trường làm lrường đoàn nhưng không nam 
trong Kẽ hoạch cấp Bộ do Thu tưởng Chinh phù phê duyệt, Vụ Hợp tác quốc tế 
chủ tri. trinh Bộ trưởng báo cáo. xin phép Thủ tưởng Chinh phu trước khi ra 
quyết định.

2. Trinh tự. thu tục lô chức doàn ra:

a) Vụ I lợp lác quốc tế chu tri. phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Bộ trinh Lành dạo Bộ ban hành ke hoạch đoản ra hảng năm cùa Bộ; 
chủ tri, phoi hợp vứi Vụ Tô chức cản bộ đẻ xuất, bảo cáo Bộ trường, Thứ trường 
phụ trách lĩnh vực cơ cấu. tlìànlì phần đoàn di thăm chinh thức Uli nước ngoài do 
Bộ trường. Thứ trường lảm Trường đoàn.

b) Vụ Tô chức cán bộ chù tri, phôi hợp với Vụ Hợp tác quốc te vả các cơ 
quan, dơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cỏ liên quan đề xuất, trinh Lãnh đạo Bộ xem 
xét, quyết định việc thành lộp đoản vả cử cóng chức, viên chức của Bộ di cóng 
lác. học tập tụi nước ngoải.

c) Chậm nhắt sau 15 ngây kê từ ngày doàn và cõng chức, vieil chức khi 
được cử  cỉi công tác, học t\ìp nước ngoài về nước, các đoàn hoặc công chức, vicn 
chức phái báo cáo I3Ộ trường, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực ve kct qua chuyến 
còng tác, học tập; đông thời gưi Vụ Tò chức cán bộ. Vụ Mạp tác quốc tế. người 
đứng đẩu cơ quan, don vị có liên quan (lại phần nơi nhận của văn ban) đê theo 
dõi, quản lỷ két quả đoàn ra. Bộ trường di công tác nước ngoài về báo cáo két 
quà bằng văn bản vởi Thù tướng Chinh phú.

Diều 6. Q uân lý hộ chiếu ngoại giao, liộ chiếu công vụ

I. Vụ Hợp tác quốc tổ có trách nhiệm quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiều công vụ cùa các cản bộ. cõng chức, vicn chức thuộc Cơ quan Bộ, lộp sô 
theo dôi việc giao, nhận hộ chiếu và đàm bào an toàn cho hộ chiếu khi ilirợc lưu 
giừ tại cơ quan, không đc that lạc, âm ướt, hư hụi không sir dụng được. Báo cáo 
lãnh dạo Bộ dê thông báo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục
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Lành sự) và Cục Quàn lỷ xuất nhập cảnh. Bộ Công an vê việc hộ chiểu do dơn 
vị mình quàn lý khi bị mất. bị hóng.

2. Thu trường các đơn vị trực thuộc Bộ giao cho mội Phòng, Ban cliuycn 
mòn cua minh làm dâu mối Im« giìr và bao quan hộ chiếu: chi bân giao hộ chiểu 
cho cán bộ. công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bản 
giao phái có kỷ nhận; tuyệt dõi không dược sử  dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiểu cõng vụ dè đi nước ngoài với mục dich cá nhân.

3. Trong thời hạn 05 ngày lâm việc kê từ ngày nhập cành Việt Nam sau khi 
kềt thúc chuyến công lác ở  nưởc ngoải, yêu cẩu cán bộ, công chức nộp lại hộ 
chiếu cho cơ quan, trừ trường hợp cỏ lỷ do chinh đáng do Thu trường cơ quan 
quyết định. Người được cấp hộ chiéu ngoại giao, hộ chiểu còng vụ cố tinh khòng 
bàn giao cho cơ quan quân lý hộ chiêu theo quy định sau khi nhập cảnh về nước 
và cỏ hãnh vi sir dụng hộ chiểu sai quy định ilìi tùy theo tính chất và mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý kv luật, xử phạt hành chính hoặc bị truv cứu trách nhiệm hình 
sự. Đơn vị quán lý hộ chiểu cỏ trách nhiệm bảo cáo Lành đạo Bộ đỏ xử lý vi 
phạm đổi với việc sứ dụng và quản lý hộ chiếu khóng đủng theo quy định.

4. Trong trưcmg hợp chuyên hộ chicu cho cơ  quan quản lỷ hộ chiếu mới 
khi người được cấp hộ chiếu được điểu chuyển công tác, các dơn vị quản lý hộ 
chiểu thông báo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao đề hủy giả trj hộ 
chiểu cua nhừng ngưởi không còn thuộc diện được sử dụiìii hộ chiếu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ. bao gồm  cả những người díì nghi hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ 
công lác. ra khỏi biên chẻ, chốt, hoặc mất tích.

5. Cá nhân dược cấp hộ chiếu cỏnu vụ chịu trách nhiệm sử dụng, quan lv 
và bão quân hộ chiếu của minli và clìịu trách nhiệm trước Lành đạo Bộ về việc sư 
dụng, quản lý và bão quan hộ chiếu được cap trong thời gian được giừ  hộ chiếu.

Diều 7. M ùi, tổ chức đón tiếp và quăn  lý các đoản ntr<Vc ngoài đến 
thăm . lảm vive tại Bộ Nội vụ (đoàn vào)

I. Thẩm quvồn mời các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại Bộ

a) Việc mời và đón tiếp các đoàn cap cao nước ngoài từ cấp Bộ trưởng và 

tương đương trờ len vảo thăm và làm vi ộc tại Bộ Nội vụ phải dược xây dựng 

trong Ke hoạch hợp tác quốc tò hảng năm dè Bộ trinh Thu tướng Chinh phủ xct 

duyệt. Trường hợp các đoàn cấp cao nói tròn vào thăm và lâm việc tại Bộ dột 

xuất ngoải chương trinh đă được phò duyệt, căn cử  nội dung và chương trình
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lảm việc dự kiến của đoủn, Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Lành đạo Bộ xin phép 

Thú tướng Chính phu it nhất 10 ngày lủm việc trước khi đón liếp đoàn.

b) Bộ trưởng mời các đoàn nước ngoài từ cấp Thử trưởng hoặc tương 

đương trớ xuống vào thăm, làm việc với liộ trên cơ  sở Ke hoạch hợp lác quổc te 

hàng năm dà được phê duyệt.

c) Bộ trưởng úy quyên Vụ trướng Vụ Hợp tác quốc te vả Thù trương các 

dưn vị trực thuộc Bộ mời các tỏ chức, cá nhân nước ngoài ihuộc các chương 

trình, dự án hợp lác tại Hộ dã được cắp cỏ thấm quyền phê duyệt lới làm việc tụi 
Bộ. đơn vị.

2. Trinh tự, thú tục đón đoàn vảo

a) Vụ llợp  lảc quổc tẻ làm đau moi phối hợp với các đơn vị liên quan tỏ 

chức đón ticp các đoàn vảo cơ quan Bộ Nội vụ theo đúng quy định. Vãn phòng 

Bộ chịu trách nhiệm dam bao các biện pháp lồ tân theo nghi thức vả thông lệ 

ngoại giao.

b) Thủ trưởng các dơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức đón các 

đoàn vào dã dược phê duyệt cùa đơn vị minh theo đúng quy dịnlì.

3. Quản lý hoại động đón tiếp đoàn vảo

Việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoải den tliàm và làm việc với các 

dơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phai tuân thu nhừng quy dịnh sau:

a) Tuyệt dối kliòng được tiết lộ bi mật quốc gia, bi một quốc phỏng an 

ninh, bi mặt nhà nước lĩnh vực nội vụ và quy trinh phối hợp quản lỷ người nước 

ngoài cùa Nlià nước.

b) Tu vệt đối không đưa khách đen các khu vực cẩm người nước ngoài cư 

trủ. đi lại (trừ trường hợp đà có giấy phép của cơ quan cỏ thâm quyền).

c) Việc trao đỏi lài liệu, mảu VỘI, văn hỏa phàm với người nước ngoài 

phải được sự  đổng ỷ cùa các cơ quan cỏ thâm quycn phủ hợp với quy định cùa 

pháp luật Việi Nam.

d) Đói với các chương trinh, dự án hợp tác nước ngoài cỏ nhu câu bỏ tri 

vãn phòng làm việc cho các chuycn gia nước ngoài trôna khuôn viên trụ sơ 

minh, các dơn vị giri vãn bân báo cảo Bộ trường xem xét (thông qua Vụ Hợp tác 

quốc tể).
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Diều 8. Quy định về tiếp  khách quốc tế

1. Lành đạo Bộ phê duyệt chu trương tiếp khách quốc tè cùa các đơn vị 
thuộc vả trực ihuộc Bộ Nội vụ.

2. Thu tnrrmg các dơn vị irực ihuộc Bộ plìê duyệt chu tnrcmg tiếp khách 
quốc tế của các dơn vị trực thuộc mình, chịu trách nhiệm về nội dung và bảo cáo 
Lành đạo Bộ kct qua tiếp khách, đồng tliữi gửi Vụ Hợp lác quốc tể đê theo dõi. 
tổng hợp.

3. Các đơn vị phổi hợp với Vụ I lợp lác quốc tế tò chửc tiếp khách quốc lể 
cua dơn vị. chịu trách nhiệm vẽ nội dung, bảo cảo Lành dụo Bợ kct qua tiêp 
khách, dỏng thời giri Vụ l-lợp lác quốc tẽ dê theo dòi. tông hợp.

4. Vụ I lợp tác quốc tể chù trì tổ chức tiẻp khách quốc lổ cua Lành đạo Bộ: báo 
cáo Bộ trưởng, Lành đạo lìộ phụ trách công tác hợp tác quốc tổ kếi quá buổi liếp.

5. Thù trưởng đơn vị trực ihuộc Bộ xem X Ó I .  quyết định trường hợp ticp 
khách quốc tế đột xuẳt (không thuộc chương trinh, kc hoạch và do dối tác nirởc 
ngoài de xuất). Sau buỏi tiếp báo cáo ngay bằng văn bản về nội dung, kct quà 
buổi tiếp với Lành đạo Bộ. đồng thời gửi Vụ llợp  lác quốc và Vụ To chức cản 

hộ đc tỏng hợp theo dòi theo quy định.

6. Vụ llựp tác quốc tê phôi liựp vứi Vãn phòng Bộ thực hỉộn công tác lỗ 
tản, chuản bị quà tặng cho các buổi ticp khách quốc te theo dũng quy định.

Diều 9. Tổ chức, quân  lý hội nghị, hội thào  quốc tế

1. Việc tô chức, quàn lý hội nghị, hội thào quốc tổ của Bộ Nội vụ dược 
thực hiện theo Quyết định số 06/2020/ỌĐ-TTg ngày 21/02/2020 cùa Thu tướng 
Chính phú về tổ chức và quan lv hội nghị, hội tháo quốc tc tại Việt Nam.

2. Trinh tự, thủ tục lồ chức hội nghị, hội thảo quốc tể

a) Vụ Hợp lác quốc tể lãm đẩu mối phối hợp với các chm vị liên quan tô 
chức các hội nghị, hội thào quốc tể do Bộ Nội vụ chủ tri theo dũng quy định.

b) Thủ trường các đơn vị trực thuộc Bộ chịu irảch nhiệm tố chức các hội 
nghị, hội thao quốc te đà dược phô duyệt cùa dom vị mình theo đúng quy định.

c) Hàng năm trước ngày 10 tháng 12, Vụ Hợp tác quổc té lổng hợp linh 
hình ló chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc té của Bộ và tham mưu Lãnh 
đạo Bộ báo cáo Bộ Ngoụi giao.
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Diều 10. k ý  kết và thực hiện các thỏa thuận  quốc tể

1. Vụ IIợp lác quốc tề chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cỏ liên 
quan tham mưu Lânh dụo Hộ thực hiện trình tự và thú tục tiến hành kỷ kct các 
thoa thuận quốc tố nhản danh cap Bộ trư lên theo quy định tại Luật Điêu ước 
quốc tố năm 2016. Pháp lệnh ký kct và thực hiện thoa thuận quổc lố năm 2007, 
Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phú quy ctịnh thủ lục kỷ 
kết, thực hiện thoa thuận nhàn danh Chỉnh phú vả kién nghị Chủ tịch nước quyểl 
định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nưởc không pliãi lã dicu ước quốc tố và 
theo các quy định cua pháp luật hiện hành.

2. Dối với các văn ban (bao gồm Thỏa thuận hợp tác. Ghi nhớ lìựp tác) 
nhân danh các dem vị trực thuộc Bộ ký kct với dối tác nước ngoài:

a) Trước khi lien hành ký kct văn bản với các đổi tác nước ngoài it nhất 
15 ngày làm việc, các dơn vị Irực ihuộc liộ phai xin ý kicn của Lành dạo Bộ 
(thông qua Vụ l lự p  tác quốc tố) bang  v ăn  bản VC nội dung , liinh thức văn ban  kỷ 

kối vả chi ký kct khi cỏ ý kiẻn đồng ỷ bằng văn bản về nội dung, hinli thức vãn 
bản ký kết và chi kỷ kốt khi cỏ ỷ kiến đồng ý bằng vãn bản của Lânh đạo Bộ.

b) Sau khi ký kết văn bản vời các đối lác nước ngoài, các dơn vị có trách 
nhiệm báo cảo Lành đạo Bộ bani» văn bản. đổng thời gửi Vụ Hợp tác quổc tê 01 
ban thỏa thuận dã dược ký kci đẻ tông hựp. theo dôi.

3. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm hướng dẫn. kicm tra các dơn vị ký 
kct và thực hiện các vãn ban đã ký với dôi tác nước ngoải; hàng năm tòng hợp. 
tham mưu Lành đạo Bộ báo cáo Bộ Ngoụi giao tinh hình kỷ kết vả kết quá thực 
hiện các thoa thuận quổc te của Bộ trước ngày 10 ihảng 12.

4. Các đơn vị không được ký kct với các đổi tác nước ngoài các nội dung 
vượt thấm quyển hoặc chưa được sự done ý của Lành đạo Bộ.

Diều 11. Q uán lý các chirong trình , d ự  án có nguồn tài t rợ  nưcVc ngoài

I . Việc quan lý các chương trinh, dự án có nguồn tài trợ nước ngoải của 
Bộ Nội vụ được thực hiện theo Ntỉhị định sổ 56/2020/ND-CP ngày 25/5/2020 
cua Chinh phu vê Quàn lỷ và sư dụng vỏn hồ trợ phát trien chinh thức (ODA) và 
vốn vay ưu dài cua nhà tải trợ nước ngoài và Niỉhị định so X0/2020/ND-CP ngày 
0X/7/2020 cua Chỉnh phủ về Quản lỷ và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 
thuộc hồ trợ phát triển chinh thức của các cơ quan, tò chức, cá nhân nưừc ngoải
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dành cho Việt Nam (sau đày gọi chung là các chương trinh, dự án có nguồn tài 
trợ nước ngoải).

2. Vụ Hợp tác quốc te căn cử  cơ sở vận dộng các chương trình, dự án cỏ 
nguồn tài trợ nước ngoài, chu dộng trao đòi. làm việc với doi tác nước ngoài và 
các dơn vị liên quan xây dựng Đc cương chương trình, dự án trình Bộ trương 
xem xét. quyết định việc gửi công vân cho Bộ Kc hoạch và Đầu tư.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ có nhu cầu và năng lực Ihực hiện chương 
trinh, dự  ản cỏ nguồn tài trợ nưởc ngoài CỈ1U dộng xây dựng ĐÒ cương chương 
trình, lỉự án gửi Vụ Hợp lác quốc tề. Vụ lỉợp  tác quốc 1C licp nhận, xem xct văn 
băn đề nghị cua đơn vị gửi den trinh Bộ tnrưng quyết định và trong trường hợp 
được Bộ trưởng nhất tri. phối hợp với đơn vị dề nulìị hoàn thiện hồ sơ chương 
trinh, dự  án trình Bộ trưởng XCI11 xct. quyết định việc gửi công văn cho Bộ Kc 
hoạch và Đâu tư và các bộ. ngành có lien quan theo quy định;

4. Sau khi cỏ Quyểt định phê duyệt Danh mục tài trợ và văn ban cam kết 
tài Irợ cua nhả tài trợ, Vụ Hợp tác quốc te chủ tri. phổi hợp với các đơn vị liên 
quan trinh Bộ trưởng xcm xét. ban hành quyết định về chú dự án. phổi hợp với 
chủ dự án trình phô duyệt vân kiện chương trình, dự án có nguồn tài trợ nưởc 
ngoài theo quy dịnh;

5. Vụ Hợp tác quốc tẻ là đẳu môi giúp Bộ trưưnu thực hiộn nhiệm vụ và 
quyền hụn của cư quan chủ quản trong chi đạo vả 10 chức thực hiện các chương 
trinh, dự án cỏ nguồn tài trợ nirớc ngoài: giám sát. đánh giá hiệu quả các chương 
trinh, dự án; phôi hợp với các đơn vị lien quan háo cáo tòng hợp về tinh hình 
vận dộng, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài, báo cảo đảnlì ui á 
chương trinh, dự án thuộc thâm quyền quản lý theo quy định, trừ nội dung liên 
quan den hội. quỳ xà hội. tịuỳ tử thiện.

6. Vụ Ke hoạch Tài chỉnh thực hiộn việc quan lý von vay, viện trợ của 
nước ngoải và các nguồn von, nguổn kinh phí khác cho các chương trinh, dự ân 
do Bộ Nội vụ quản lý. Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu qua việc sir dụng các 
nguồn kinh phi neu trên theo quy định cúa pháp luật.

7. Dơn vị trực tỉiuộc Bộ dược giao làm chủ chương trinh, dự án có nguồn 
tài trự nước ngoài chịu trách nhiệm quan lý thực hiện chương trinh, dự án: theo 
dôi, giảm sát chương trinh, dự án vả thực hiện các che độ báo cảo theo quy định.



Dicu i 2. Nhạn các hình (hừc khen thưởng (H uân chương, Huy ch inm ” , 
danh hiệu, giãi thưởng...) do các tố chức, cá nhân nước ngoài trao  tặng

1. Việc tiếp nhận các hình thức khen thưởng cua nước ngoài trao tặnu đối 
với tập the Bộ Nội vụ phai được sự đồng ỷ của Ban Bi thư.

2. Việc tiếp nhận các hinh thức khen thường của nước ngoải trao lặng doi 
với Bộ trưưnu do Thủ tưứng Chinh phu quyổt định.

3. Vụ Hợp tác quốc tê phối hợp với Thường trực Mội dong Thi đua. Khen 
Ihường Bộ Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng Tninu Ương trien khai thực hiện 
theo quy định.

Bộ trường xcm xêt quyết định chủ trương nhận các hình thức khen thưởng 
do nước ngoài trao tậng cho các đơn vị, cả nhân cua Bộ Nội vụ trên cơ sở đe 
xuất cùa Thưởng trực lỉội dồng Thi dua, Khen thưởng Bộ Nội vụ và Vụ llợp tác 
quốc tề.

Hồ sơ đồ nghị do các dơn vị nhộn khen thưởng chuẩn bị gồm còng văn dề 
nghị, vãn bán (hoặc thõng tin) của nước ngoài dự định tặng (hoặc qtiyêt định) 
các hình thức khen thướng của nước ngoài cho tó chức, cá nhân của Bộ Nội vụ.

Diều 13. Khen thư vng  các (lối tác (|uổc tế

1. Các cơ quan, tỏ chức quổc te. các cá nhân nước ngoài ơ Việt Nam hay 
tại nước ngoài có thành tich xứng dâng, dóng góp cho ngành, lĩnh vực thuộc 
cliirc năng quân lý nhà nước của Bộ đều dược xét lộng khen thưởng.

2. Việc trao tặng khen thưởng cấp Nhã nước cho các đoi lác nước ngoài 
phai được sự dồng ý về chủ tnrơng của Ban Ri thư.

3. Vụ I lợp tảc quốc tế phôi hợp với Thirởng trực lỉội dóng Thi đua Khen 
thương Bụ Nội vụ và Han Thi đua khen thưởng Trunu ương tồ chức thực hiện 
iheo C|uy định.

Bộ trương xem xét, quyết định việc tặng Bang khen cấp Bộ. Kỹ niệm 
chưưng của Bộ, ngành cho cảc đoi tác nước ngoài trôn cơ sở đề xuất cùa Thường 
trực I lội dồ nu Thi dua Khen tlnrơnu Bộ Nội vụ và Vụ I lợp tác quốc tề.

Mỏ sơ do các dưn vị đề nghị tặng khen thưởng chuân bị gồm Tờ 
trình/công văn dè ngỉìị: báo cáo thảnh tích của tô chức, cá nhân người nước 
ngoài (do đơn vị đề nghị thực hiện) cỏ xảc nhận của Thú trưởng đơn vị và Lành
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đạo Bộ phụ trách: xác nhận của cơ  quan cỏ thấm quyển về nghía vụ phải thực 
hiện theo quy định của pháp luật doi với Nhà nước Việt Nam (nếu cỏ liên quan).

Thu trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ xem xét. quyêt định tặng Giãy khen 
của dơn vị cho đổi tác nước ngoài sau khi dà bảo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn 
vị: dong thời thòng báo cho Vụ Hợp tác quoc tê và Thưởng trực llội đồng Thi 
đua Khen thường Bộ Nội vụ để theo dõi. tông hợp.

Diều 14. Công tác thông (in tuyên fruyen đối ngoại

Công tác thông tin luyen truyền đối ngoại ciia Bộ Nội vụ được thực hiộn 
ihco Nghị liịnh số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chỉnh phu về quan lý 
hoạt dộny thông tin dổi ngoại vả Thông lư sổ 02/2019/TT-BTTTT ngày 
08/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thòng hưởng dàn vổ quản lỷ hoạt dộng 
(hông tin dôi ngoại cũa các Bộ. cơ  quan ngang Bộ. cơ  quan thuộc Chinh phu.

1. Vân phỏng Bộ thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chi theo quy định

2. Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm đàm  bão hiệu quã hoạt động của 
Cổng Ihông tin điện từ cùa Bộ. cơ sờ  dừ liệu, các chuyên trang, chuyên mục 
cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chi, các ló 
chức tronu nước và nước ngoài khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu. Tô chức biên 
soạn và phát hành các ấn phàm, tài liệu ve thông tin doi ngoại, nânu cao hiệu 
qua còng tác tuycn truyền bằng ticng nước ngoài.

3. Vụ l lợp tác quốc te cung cap ihỏng tin cho Trung tâm Thõng tin về các 
hoạt động hợp tác quốc tế thuộc chức năng quan lý nhà nước cua Bộ Nội vụ.

4. Các cơ  quan, đơn vị có trách nhiệm chi dạo và tồ chức thực hiộn tốt Kc 
hoạch truyền thóniỉ về các lĩnh vực công tác cua lỉộ Nội vụ do Bộ trường Bộ 
Nội vụ ký Quyổt định ban hành.

Điều 15. Bồi d uử ng  nghivp vụ về cônj* tác họrp lác quốc tế

1. Vụ l lợp lác quốc tỏ chu tri. phổi hợp với Vụ Tổ chức cán bộ vả các đơn 
vị liên quan tham mưu Lành đạo Bộ xây dựng chương trinh bổi dường ngoại 
ngừ, kiến ihức đổi ngoại, kỹ năng lảm việc trong môi trưởng quốc tế; phối hợp 
với Bộ Niioại giao, các Bộ, ngành Trung ươne và dối tác quốc tế đào tạo, bồi 
dường dội ngũ cóng chức, viên chức lảm công tác hợp lác quốc tỏ của Bộ.

2. Vụ Tô chức cán bộ cỏ trách nhiệm chủ tri, phôi hợp với Vụ llợp  tác 
quòc tê và các dơn vị có lien quan dê xuấl Lãnh dụo Bộ ban hành kẻ hoạch, giài
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pháp nâng cao năng lực đội ngù công chức, viên chức làm công lác hợp tác quốc 
lẻ của 13Ộ.

Diều 16. C hế (lộ háo cáo

1. Định kỳ 06 thảng hàng năm các dưn vị có trách nhiệm gửi báo cáo công 
tác đổi ngoại ve Vụ I lợp lác quổc tố đc tổng hợp, báo cáo Lành dạo Bộ. Báo cáo 

định kỳ 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 5 vả bảo cáo năm gửi trưởc ngày 20 

thảng 10 hàng năm.

2. Các chương trinh, dự án cỏ nguồn tài trợ nước ngoài thực hiện ehe dộ 
báo cáo theo quy định tại Nghị định sổ 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chỉnh phũ về Quán lý vả sứ dụng vốn hỏ trợ plìãt triển chinh ilìửc (ODA) vả 

vốn vay ưu dài của nhả tải trợ mrởc ngoải và Nghị định sổ 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 cùa Chỉnh phủ về Quan lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hồ trợ phát triển clìinlì thức cùa các cơ quan, tò chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam.

3. Bảo cảo tông hợp về hợp tác trong các lĩnh vực công tác cúa Bộ Nội vụ 

với timg đối lác nước ngoài do Vụ I lợp tác quốc (ế chú tri xây đựng. Các dơn vị 

trực thuộc khi gửi báo cáo hợp tác quổc tố theo yêu cầu của các bộ/ ngành khác 

cân lỉiri về Vụ Hựp tác quốc tc đc Vụ I lợp tác quốc te báo cáo cap có thâm quyền.

4. Vụ Hợp tác quốc le có trách nhiệm tổng hợp. tham num Lânh đạo Bộ 

gửi bảo cảo hàng năm đến lỉộ Ngoại giao đê long hợp trinh Thú nrớng Chinh phủ.

Chưcrní* III 
T Ỏ  C IIỦ C  T H Ụ C  HIỆN

Diều 17. T rách  nhiệm  của các đơn vị

1. Thu inrưng các dơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ dược giao có trách nhiệm hướng dần, chi đạo đơn vị minh triển khai 

thực hiện Quy chế này.

2. Các đơn vị thông báo với Vụ Hợp tác quốc 1C và báo cáo Lành đạo Bộ 

việc phán công lành dạo phụ trách công tác Hợp tác quốc tề và bộ phận chuycn 

môn vả/hoặc cán bộ chuycn trách hoặc kiêm nhiệm theo dôi quá trình thực hiện 

công tác hợp tác quốc tế của dơn vị minh và phối hợp chột chẽ với Vụ Hợp tác 

quốc tẻ tronc quá trình thực hiện.
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Diều IK. Diều khoàn (hi hành

Vụ Hợp tác quốc tè chũ tri. phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn 
vả kicm tra thực hiện Ọuy ché này. Trong quá trinh thực hiện, neu có phát sinh 
các van đc vướng mắc các dơn vị báo cảo Lành dạo Bộ (thòng qua Vụ Hợp tác 
quốc tc) dổ xcni xct, giãi quyết.

Quy ehe Quản lỷ công lác hợp tác quốc tế cua Bộ Nội vụ ban hành kèm 
theo Quyết định sổ 1991/QD-BNV ngày 29/12/2015 cua Bộ truơng Bộ Nội vụ 
hét hiệu lực từ kê từ ngày Ọuy chế này cỏ hiệu lực.

Trường hợp các văn bán quy phạm pháp luật dẫn chiều lại Quy ché nảy 
được sửa dõi. bỏ sung hoặc thay thể thi sè áp dụng theo quy định mới./.


