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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
T!NH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S&.RAO/QD-UBND Quàng Tr/, ngàydOtháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt van kiin Dir an "Tng bn rüa tay nhäm nãng cao khã 
näng tir bão v trtr6c djch bnh Covid-19 ti các trtrông hçc trên dja bàn 

tinh Quang Tr" do Di sü quán Ireland ti Vit Nam tài trQ 

tY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
can thLut Td chic ChInh quyJn diaphwong  ngày 19/6/2015, 

Can cá Nghj d.inh sd 93/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phi v 
vic ban hành quy chê quán l.35  và si dwig vin trci phi ChInh phz nu'ác ngoài; 

Cãn c& Thông 1w sd 07/2010/T7'-BKH ngày 30/03/2010 cia B KI hoçich và 
Dôu tw ye vic Hwáng dan thi hành Ngh/ djnh so 93/2009/ND ngày 22/10/2009 cza 
ChInh phü ban hành quy ché quán i3 và s& ding viên trçr phi ChInh phá nu'ác 
ngoài; 

Can czr Quydt djnh sd 31/2011/QD-UBND ngày 18/10/2011 cza UBND tinh 
ye vic ban hành quy ché quán l3 hoçit d5ng phi QiInh phá nzthc ngoài trên dja bàn 
tinh Quáng Trj, 

Theo dé ngh/ cáa Sà K hoach và Ddu Itt tQi Báo cáo thdm dinh sd: 3 48/BC-
SKH-TH ngày 05/8/2020. 

QUVET D!NH: 
Diu 1. Phê duyt van kin Dix an "T.ng bn rra tay nhiim nâng cao khà 

nAng tr bâo v truOc djch bnh Covid-19 tai  các tnx?Yng hQc trên dja bàn tinh 
Quáng Trj" gôm nhUng ni dung chü yêu sau: 

1. Ten diy an: Tang bn rüa tay nhm nâng cao khà nàng tir bào v trinc 
djch bnh Covid-19 t?i  các trueing h9c trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

2. Ten nhà tài trçr: Di sir quán Ireland t?i  Vit Nam. 

3. Cr quan chü quãn: UBND tinh Quâng Trj. 
4. Chü dir an: Sâ Ngoai vv. 
5. Oja dim thirc hin thy an: Tinh Quàng Trj. 

6. Thôi gian thtyc hin: 03 tháng k tü thai diem dir an duçic phê duyt. 
7. Mçic tiêu: H trçY, tng bn rCra tay nhm xây dirng thói quen ri'ra tay 

thu&ng xuyên, dung cách gop phân phông tránh, giâm nhç tác dng cUa djch benh 
Covid-19. 

8. Tong vn thiyc hin Diy an: 147.000.000 dng ('Mat  tram Mn mttoi bay 
triu dông), ti.rcing duang 6.325,30 USD. 

Trong do: 
- Vn vin trçi phi ChInh phü ni.râc ngoâi không hoàn 1i: 147.000.000 VND, 

tuclng di.rcng 6.325,30 USD; 
- V6n di lrng: Không. 
(T giá quy ddi tqi thai didm lap dir an: oi USD = 23.240 VND,) 





Diu 2. Sâ Ngoi vii chju trách nhim: (i). ChU tn, phi hcip cht chê vi 
nba tãi trçl, các cc quan lien quan tai  dja phuong triên khai thirc hin các boat dng 
cUa du an, sCi ding nguôn von tãi trV dung v6i mvc  tiêu cüa dir an duçc phê duyt; 
(ii). Dinh k báo cáo UBND tinh, Sâ Ké hoach và Dau tu tInh hInh thirc hin Du 
an theo quy dnh tai  Nghj dnh so 93/2010/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa Chinh phü 
và Thông tu so 07/2010/TT-BKH ngáy 30/03/20 10 cüa B Kê hotch và Dãu tu. 

Diu 3. Quy& dlnh  nay có hiu 1irc tCi ngày k' ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sâ: K hoch vâ DAu tu, 
Ngoai vi, Giáo diic và Dào t?o,  Tai chInh; Giám doe Cong an tinh; Chü tjch 
UBND các huyn, thj xã, thãnh phô; Thu tru&ng các ca quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt dlnh  nay.// 

Nol nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Ltru: VT, TMD. 
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