D tho nêu rõ ni dung chi thc hin nhim v bo h công dân và pháp nhân Vit Nam nc ngoài gm: Chi phí
cho cán b ca c quan i din Vit Nam i công tác phc v nhim v bo h công dân và pháp nhân; i thm lãnh
s tìm hiu tình hình i vi các trng hp công dân b bt, b tm giam, tm gi, b xét x, tù ày các khon tin vé
máy bay, tàu xe i li, tin xng du, tin công tác phí theo ch quy nh hin hành.
Chi cc phí thông tin liên lc, cc phí bu in gi tài liu bo h công dân; chi mi cm, tng quà cho c quan, t
chc ca chính quyn nc s ti nhm gii quyt thun li các v vic bo h công dân, phù hp vi quy nh v chi tip
khách, chi tng phm làm công tác i ngoi ti Quy ch chi tiêu ni b ca C quan i din Vit Nam nc ngoài.
Bên cnh ó, chi tr giúp nhng trng hp công dân c bit khó khn, b mc bnh him nghèo, tr giúp các khon
chi phí a công dân là nn nhân ca ti phm mua bán ngi.
C th, tr giúp nhng trng hp công dân c bit khó khn khi t h và gia ình h không có kh nng tài chính khc
phc, các khon chi phí: Phng tin vn chuyn ti nc s ti, lng thc, thc phm, ni tm thi và nhu yu phm cn thit
khác theo chng t chi thc t trên tinh thn tit kim, hiu qu. Nhng trng hp này Th trng C quan i din Vit
Nam nc ngoài quyt nh phù hp vi thm quyn quy nh và chu trách nhim v quyt nh ca mình.
Các C quan i din Vit Nam nc ngoài thc hin theo Quyt nh ca B trng B Ngoi giao v tiêu chí, iu kin, h s
chng t xác nh trng hp công dân c bit khó khn khi t h và gia ình không có kh nng tài chính khc phc
c tr giúp các chi phí này theo quy nh ca pháp lut.
i vi nhng trng hp công dân b mc bnh him nghèo (danh mc các bnh him nghèo theo quy nh hin
hành), b t vong, b tai nn nghiêm trng nguy c n tính mng, khi t h và gia ình h không có kh nng tài
chính khc phc; hoc các trng hp gp ri ro nghiêm trng cn bo h (chin tranh, thiên tai, dch bnh, khng
b), ngoài các chi phí nêu trên nu cn tr giúp thêm chi phí phng tin v nc và các chi phí khác có liên
quan thì C quan i din Vit Nam nc ngoài báo cáo B trng B Ngoi giao xem xét quyt nh i vi tng trng hp
c th và chu trách nhim v quyt nh ca mình.
Chi h tr nn nhân trong thi gian ch thu xp v nc do c quan i din Vit Nam nc ngoài thc hin: Theo quy
nh ti Thông t s 84/2019/TT-BTC ca B Tài chính.
Hàng nm cn c tình hình thc hin bo h công dân n thi im lp d toán và c thc hin nm hin hành, k hoch
nhim v bo h công dân nm k hoch và ni dung chi, mc chi quy nh ti Thông t này; B Ngoi giao lp d
toán kinh phí thc hin, tng hp chung vào d toán ca B Ngoi giao gi c quan có thm quyn theo quy nh
ca Lut Ngân sách và các vn bn hng dn lut.
Trên c s k hoch chi hàng nm ã c phân b, B Ngoi giao có trách nhim hng dn các c quan i din Vit
Nam nc ngoài thc hin vic qun lý và s dng kinh phí phù hp vi pháp lut Vit Nam, pháp lut nc s ti,
pháp lut quc t, tuân th các quy nh v qun lý tài chính hin hành và các quy nh ti Thông t này.
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