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S6:  4'AO  /QD-UBND Quáng Trj, ngay&tháng 5 nám 2020 

QUYET D!NH 
V/v Phê duyt diu chinh ni dung van kiin Dir an H trçr ttr vn k5 thut, tp 
huân và hçp tác xây dirng näng lire triên khai cong tác rà phá 4t no sau chiên 

tranh do T chüc Golden West Humanitarian Foundation (GWHF) tài trq 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TR! 

Can c&Luát To ch-c C'hInh quyn djaphztcrng ngày 19/6/2015; 

Can c& Ngh/ dinh sc 93/2009/ND-C? ngày 22/10/2009 cza ChInh phñ v viêc 
ban hành quy ché quán l và th dyng viên tro' phi ChInh phü ntthc ngoài, 

Can th Thông tit s 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 cüa Bç3 KI hoach Va 
Ddu tit v/v Hzró'ng dan thi hành Nghi dinh so 93/2009/ND ngày 22/10/2009 cüa 
ChInh phi ban hành quy chê quán l và s& dung viên trc phi ChInh phz ntthc ngoài, 

Can th Quylt dznh sd 31/2011/QD-UBND ngày 18/10/2011 cüa UBND tinh 
ye viêc ban hành quy chê quán lj hoat dông phi OzInh phi nithc ngoài trên dja bàn 
tinh Quáng Tri, 

Can cz Quyt dfnh s 533/QD-UBND ngày 13/3/2019 cüa UBND tinh Quáng 
Trj ye vic phe duyêt Dtr  an "HO trçr tu' van 1ç53'  thuát, tap huán và hcrp tác xay dirng 
náng hrc trién khai cOng tác rà phá vt nO sau chiên tranh" do TO chtc Golden 
West Humanitarian Foundation (GWHF) tài trçI; 

Theo dê nghj cüa S& KI hoach và Ddu tu' tai BOo cáo thdm dinh sá 203/BC-
SKI-I-K TDN ngày 20 tháng 5 näm 2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh van kin Dir an "H trçi tix vn k5 thuat, tp 
huân Va hç tác xây drng näng hrc triên khai cong tác rà phá vat  no sau chiên 
tranh" do To chirc Golden West Humanitarian Foundation (GWHF) tài tro dã ducic 
UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 5331QD-UBND ngày 13 tháng 3 narn 2019 
gOm nhng ni dung sau: 

1. Thô'i gian thirc hin: Kéo dài den het ngày 31 thang 12 näm 2020. 
2. Miic tiêu: 
- Hoàn thãnh mic tiêu tp huAn kin thtc và k thuat rà phá, xü1 vat  n cho 

02 d)i rà phá born mm cüa B Chi huy Quãn sii tinh theo tiêu chuân hành dng 
bom mIn quôc tê cap d 3. 

- M rng them các ho?t dng: Nâng cp thao tru&ng hun 1uyn rà phã born 
mIn, thu may rà vã tram cat born, dan,  khu vrc i' cat dot t?i  thao trung xâ Cam 
Nghia, huyn Cam L; Huân Iuyn cat born dn cho di xCr 1 born mIn lixu d)ng 
cüa B Chi huy Quãn sr tinh. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHUT!CH 

CH TICH 

(IF 
Hoàng Nam 

.) , . 3. Tong von dii an sau dieu chinh: 334.999 USD (von tai trci bo sung cho 
giai don kéo dâi: 240.000 USD). 

Trong do: 
- Vn vin trçi không hoàn lai  cüa th chirc GWHF: 334.999 USD USD; 
- Vn dOi tmg: Không. 

Diu 2. So Ngoi vii chü trI, phi hçip vOi BO Chi huy Quân sir tinh và t 
chirc GWHF xây dirng chi tiêt ké hoich dê triên khai thirc hin các hot dng cüa 
Du an trong näm 2020 theo dung miic tiêu tài trç. Djnh k' báo cáo UBND tinh, SO 
K hoach và Dâu ttx tInh hmnh thrc hin Du an theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
93/2010/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa Chinh phii vã Thông tu so 07/2010/TT-BKH 
ngày 30/03/2010 cüa B Kê hoch và Dâu tu. 

Diu 3. Quyt djnh nay cO hiu hrc tr ngày k ban hành. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các SO: K hoch vã DAu tu, Ngoi 
vii; Giám doe Cong an tinh; Chi huy TruOng BO Chihuy Quan sr tinh; Thu truOng 
các c quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./v 

Niri nhin: 
- Nh.r Diêu 3; 
- Lmi: VT, TMD. 
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