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S&.L99/QD-UBND Quáng Trj, ngàyItháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt Dir an "Sfra chfra nhà sinh hot cong &ing và h trçr 

thit bj vui cho'i cho tré em ti khóm A Ring, thj trail Krông Kiang, huyn 
Dakrông, tinh Quãng Trj" do t1 chfrc Peace Trees Vit Nam (PTVN) tài trçr 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

àn cz Lut TO ch&c ChInh quyn dja phu-ong ngày 19/6/2015; 

C'án c& Nghf djnh so 93/2009/ND-C'P ngày 22/10/2009 cza C'hInh phz. v vic 
ban hành quy chl quán 15' và th dyng vin trq phi ChInh phü nu'ác ngoài, 

Can c& Thông 1u s6 07/2010/JT-BKH ngày 3 0/3/2010 cüa B5 K hoich và 
tit v vic Hzthng dn thi hành Nghj dinh s 93/2009/ND ngày 22/10/2009 cia 

ChInhphz ban hành quy chl quán /5' và si dyng vién trcr phi ChInh phz nu'óc ngoài; 

Can cz QuyAr d/nh s 31/201 1/QD- UBND ngày 18/10/2011 cáa UBND tinh 
ve vic ban hành quy cM quán 15' hoat d5ng phi C'hinh phz nithc ngoài trên dja bàn 
tinh Quáng Tn; 

Theo d nghi cia Sá KI hogch và Ddu 1u tçzi BOo cáo thdm dinh s 363/BC-
SKH-TH ngày 11 thOng 8 nOm 2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt van kiin Dir an "Si:ra chüa nhà sinh ho?t cong dng va h 
trq thi& bj vui chcii cho tré em ti khóm A Rng, thj trAn Krông Kiang, huyn 
Dakrong, tinh Quãng Trj" gm nhiThg ni dung chU yu sau: 

1. Ten dir an: Sra chQa nhã sinh hot cong  dng và h trçY thit bj vui chGi 
cho tré em t?i  khóm A Rang, thj trn Krông Kiang, huyn Dakrông, tinh Quâng Trj. 

2. Ten nhà tài trçr: To chCic Peace Trees Vit Nam (PTVN). 

3. Co quan chñ quãn: UBND tinh Quãng TrI. 

4. Chü diy an: Hi Lien hip Phii nü tinh Quáng Trj. 

5. Ba diem thijc hin diy an: Khóm A Rng, thj trn Krông Kiang, huyn 
Dakrong. 

6. Thôi gian thyc hin: 02 tháng k tr th?yi dim dir an disçc phê duyt. 

7. Myc tiêu: To diu kin cho ngu&i dan và trê em t?i  khóm A Rng, thj 
trn Krông Kiang, huyn DakrOng cO dja dim sinh hoat cOng  dng t6t hen, CO 
không gian vui chcii an toàn, có cci hti phát trin toàn din v th chAt và tinh thAn 
gop phAn cái thin, nâng cao chAt lucmg cuOc  sng cho ngxii dan dja phtxcrng. 
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8. Tong vn: 98.784.000 dng (Chin ,ntrcli tam triu bay tram tam ,nu'ui bn 
nghIn c1ng), tuong dwxng: 4.294,96 USD 

Trong do: 

- Vn vin trq PCPNN không hoãn 1i cCia T chirc PTVN: 88.554.000 dng, 
tuclng di.rcng 3.850,17 USD; 

- Vn di üng bang hin vet, ngày cong quy dëi: 10.230.000 dng, tucing 
ducing 444,79 USD do 1-Ii Lien hip Phii n thj trn Krông Kiang chiu trách nhiêm 
thirc hin, huy dtng thông qua vic b trI ngày cong lam hang rão, cOng son, scra 
din nhà cong  dng, bang quy ch, dn dp v sinh. 

(T giá quy ddi tçii thai dim 1p dr an: 01 USD = 23.000 'WD,) 

Diu 2. HOi  Lien hip Ph nU tinh chju trách nhim: (i). Thành 1p Ban quân 
I dir an d trin khai thirc hin các hot dng cUa dr an theo thing quy djnh t?i 
Khoãn 3, Diu 19, Nghj djnh s 93/2009/ND-CF ngày 22/10/2009 cüa Chinh phü; 
(ii). Chü trI, phi hcip chat ch vâi nhà tài trçi, các co quan lien quan t?i  dja phuGng 
thrc hin các ho?t dng cüa d an và s& dvng  nguôn von tài trçl dctng vOi m11c tiêu 
cüa dr an duçic phê duyt. Phi hcip vâi Hi LHPN thj trAn Krông Kiang b trI di 
rng bang hin vt vâ ngày cong lao dng d trin khai thrc hin dir an theo dung 

cam k& vOi nhà tài trçi; (iii). Djnh kS'  báo cáo UBND tinh, Sâ K hoch và Dau tu 
tinh hInh thrc hin Dçr an theo quy djnh t?i  Nghj djnh s 93/2010/ND-CP ngày 
22/10/2009 cüa ChInh phü vá Thông tu s 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/20 10 cüa 
B K ho?ch và Du tu. 

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

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám d& các Sâ: K hoch và DAu tu, Ngoi 
vii, Tài chInh, Xây dirng; Giám dc Cong an tinh; Chü tjch Hi Lien hip Phv n 
tinh; Chü tjch UBND huyn DakrOng; Thu twang các c quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Quy& ctjnh nây.//}_— 

Nii ,zhân: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- Ltru:VT,TMD. 

V 


	Page 1
	Page 2

		2020-08-18T09:07:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




