
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S6:o.t  /QD-UBND Quáng Trj,  ngaylO  tháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt van kiin Du' an "Xãy thrng phông hQc thuc Trirong mm 
non Hoa Lan, diem tru'&ng A RIng, thj trãn Krông Kiang, huyn Dakrông, 

tinh Quãng Tr1"  do Dii sfr quán An D ti Vit Nam tài trçr 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can c&Luat Td chzc ChInh quyn diaphircing ngày 19/6/2015; 

Can c& Nghj dnh sd 93/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cza ChInh phz v 
viêc ban hành quy ché quán l và s& ding vin tro' phi ChInh phi nirác ngoài; 

Can ci Thông tit s 07/2010/2T-BKH ngày 30/03/2010 cza Bô K hoach và 
Dáu tit ye vic Hu'áng don thi hành Nghi dinh so 93/2009/ND ngày 22/10/2009 cia 
ChInh phz ban hành quy ché quán l) và sfr c4tng  vin trc/ phi ChInh phü nzthc 
ngoài; 

Can c& Quylt dinh s 31/201 1/QD- UBND ngày 18/10/2011 cáa UBND tinh 
ye vic ban hành quy ché quán 1j hogt d5ng phi ChInh pht ntthc ngoài trén dja bàn 
tinh QuOng Tri, 

Theo d nghj cza Sà K hogch và Du lit tai Báo cáo thdni djnh sc: 353/BC-
SKH-TH ngày 0 6/8/2020. 

QUYET D!NH: 
fliu 1. Phê duyt van kin Dr an "Xây dimg phàng hoc thuc Truông mAm 

non Hoa Lan, diem tru&ng A Rông, th trân Krông Kiang, huyn Dakrong, tinh 
Quang Tr" gôm nhüng nOi  dung chü yêu sau: 

1. Ten dr an: Xây dirng phông h9c thuc Tnrng mm non Hoa Lan, dim 
tru&ng A Rong, thj trãn Krông Kiang, huyn Dakrông, tinh Quãng Trj. 

2. Ten nhà tài trq: Di s quán An D tai  Vit Nam. 
3. Co quan chü quãn: UBND tinh Quâng Trj. 
4. Chü dir an: S& Ngoai vv. 

5. Da diin thirc hin dir an: Thj trân Krông Kiang, huyn Dakrong, tinh 
Quãng Trj. 

6. Thôi gian thrc hin: Ttr thyi dim dir an duçc phê duyt dn h& ngày 
31/12/2020. 

7. Miic tiêu: Hoàn thin co sâ vt chAt tai  dim trtr?Yng A Rng thuc 
Tru&ng mâm non Hoa Lan, thj trân Krông Kiang, huyn Dakrong, phiic vI cong 
tác day và hQc cüa giáo viên, hçc sinh, gop phân xây drng trtrng dat  chuân theo 
quy djnh cüa B Giáo dijc Va Dao tao. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

8. Tong v6n thic hin Dy an: 55.000 USD, tl.rcmg dwing 1.277.540.000 
dông (Môt t) hai tram bay mzto'i bay triu näm tram bôn mjrcvi nghln dong). 

Trong dO: 

- Vn vin trçi phi ChInh phU nuâc ngoâi khong hoàn lai  do Di sr quán An 
DO tai VietNam tài trçi: 50.000 USD, tixong &rang 1.161.400.000 dông; 

- Vn di i:rng: 5.000 USD, tucrng ducxng 116.140.000 do UBND huyn 
DakrOng bô trI de thrc hin các cong trmnh phii trçY gôm: giãi tOa nhâ bêp t?m,  nhà 
v sinh, xây tu&ng rào, san chcii. UBND thi trân Krông Kiang và dcm vj huing lçii 
chju trách thim bô trI qu5' dat dé thrc hin cong trmnh. 

(T giá quy ddi tQi thai dilm lap dt4 an: 01 USD = 23.228 VND,) 
Diu 2. Sâ Ngoi vi chju trách nhim: (i). Diu chinh 10 trInh thrc hin các 

hot dng phü hqp vài thi gian thrc hin dir an duc cap có thâm quyên phé 
duyt; Thành 1p Ban quãn 1 du an theo dung quy djnh tai  Khoân 3, Diêu 1?, 
Nghj djnh so 93/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phü; (ii). Chü trI, phOi 
hçip chat chë vâi nhà tài trçi, các cci quan lien quan ti dja phwmg triên khai thirc 
hin các hot dng cüa dir an, sCr d1ing nguôn von tài trçi dung vâi milc tiêu cüa dir 
an duqe phé duyt; (iii). Djnh k5' báo cáo UBND tinh, S Kë hoach và Dâu tu tInh 
hInh thrc hin Du an theo quy djnh tai  Nghj djnh so 93/2010/ND-CP ngây 
22/10/2009 cüa ChInh phü và Thông tu so 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 cüa 
BO Kê hoach và Dâu tu. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu li.rc tir ngày k ban hành. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám d& các S: K hoach và DAu ttr, 
Ngoai vii, Giáo dc và Dào tao,  Tài chInh; Giarn doe Cong an tinh; Chü tjch 
UBND huyn Dakrong; ChU tjch UBND thj trân Krông Kiang; Hiu tnrO'ng 
Tnrmg mám non Hoa Lan, thj trân Krông Kiang; ThU tnrthig các ca quan lien 
quan chu trách nhim thi hành Quyet djnh nay./v 

N0i nhân: 
- Nhtr Diêu 3; 
- Lru: VT, TMD. 
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