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Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân
và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Việt Nam bảo hộ,
đưa nhiều công dân về nước an toàn. Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nội dung chi thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở
nước ngoài gồm: Chi phí cho cán bộ của cơ quan đại diện Việt Nam đi công tác phục vụ nhiệm
vụ bảo hộ công dân và pháp nhân; đi thăm lãnh sự để tìm hiểu tình hình đối với các trường hợp
công dân bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, bị xét xử, tù đày các khoản tiền vé máy bay, tàu xe đi
lại, tiền xăng dầu, tiền công tác phí theo chế độ quy định hiện hành.

Chi cước phí thông tin liên lạc, cước phí bưu điện gửi tài liệu bảo hộ công dân; chi mời cơm, tặng
quà cho cơ quan, tổ chức của chính quyền nước sở tại nhằm giải quyết thuận lợi các vụ việc bảo
hộ công dân, phù hợp với quy định về chi tiếp khách, chi tặng phẩm làm công tác đối ngoại tại
Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
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Bên cạnh đó, chi trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm
nghèo, trợ giúp các khoản chi phí đưa công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Cụ thể, trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn khi tự họ và gia đình họ không có
khả năng tài chính để khắc phục, các khoản chi phí: Phương tiện vận chuyển tại nước sở tại,
lương thực, thực phẩm, nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cần thiết khác theo chứng từ chi thực tế
trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Những trường hợp này Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam
ở nước ngoài quyết định phù hợp với thẩm quyền quy định và chịu trách nhiệm về quyết định
của mình.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ chứng từ để xác định trường hợp công dân đặc biệt
khó khăn khi tự họ và gia đình không có khả năng tài chính để khắc phục được trợ giúp các chi
phí này theo quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp công dân bị mắc bệnh hiểm nghèo (danh mục các bệnh hiểm nghèo
theo quy định hiện hành), bị tử vong, bị tai nạn nghiêm trọng nguy cơ đến tính mạng, khi tự họ
và gia đình họ không có khả năng tài chính để khắc phục; hoặc các trường hợp gặp rủi ro
nghiêm trọng cần bảo hộ (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố), ngoài các chi phí nêu
trên nếu cần trợ giúp thêm chi phí phương tiện về nước và các chi phí khác có liên quan thì Cơ
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét quyết định đối
với từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chi hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ thu xếp về nước do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC&nbsp; của Bộ Tài chính.

Hàng năm căn cứ tình hình thực hiện bảo hộ công dân đến thời điểm lập dự toán và ước thực
hiện năm hiện hành, kế hoạch nhiệm vụ bảo hộ công dân năm kế hoạch và nội dung chi, mức
chi quy định tại Thông tư này; Bộ Ngoại giao lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp
chung vào dự toán của Bộ Ngoại giao gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật
Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật.
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Trên cơ sở kế hoạch chi hàng năm đã được phân bổ, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn
các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí phù hợp
với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật quốc tế, tuân thủ các quy định về quản
lý tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện
tử của Bộ.

Theo Báo điện tử Chính phủ.
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