
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

s&13&3/QD-uBND Quáng Tn, ngàyOtháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt van kiin Dir an "Sfra chfra các trtrô'ng hçc trir&c mta mira 

bäo näm 2020 ti tinh Quãng Trj" do C quan Vin trçr Phát triên 
Ireland tài trqr thông qua Di sfr quán Ireland ti Vit Nam 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRJ 

Can c& Luát T chic ChInh quyn dja ph wing ngày 19/6/2015,' 

Can c& Nghi dinh sc 93/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cia ChInh phi v viéc 
ban hành quy chê qudn lj và si't dung viên trcf phi ChInh phz nu'ác ngoài; 

can cá Thong tir sd 07/2010/TT-BKI--I ngà,y 30/03/2010 cza B5 Kê hogch và 
Dáu tu' ye vic Hiróng dan thi hành Nghj djnh sO 93/2009/ND ngày 22/10/2009 cüa 
ChInh phi ban hành quy ché quán i3  và s& dung vién trcf phi ChInh phz nu'ác ngoài; 

Can th QuyAt djnh s 31/2011/QD-UBND ngày 18/10/2011 cza UBND tinh 
v vic ban hành quy chê quán l hoat dông phi ChInh phá nithc ngoài frên dia bàn 
tinh Quthng Trj; 

Theo d nghj cia SO' K hogch và Du Ut tai Báo cáo thdm djnh sc 373/BC-
SKH-THngày 18 tháng 8 näm 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt van kin Du an "Süa cha các trixmg hQc tnrrc müa mua 
bâo näm 2020 t?i  tinh Quang Trj" gôm nhUng ni dung chü yëu sau: 

1. Ten dir an: Sira chUa các trlxng hQc trt.ràc müa mixa bão nam 2020 tai  tinh 
Quáng Trj. 

2. Ten nhà tài trçr: Ca quan Vin trçi Phát trin Ireland (Irish Aid) tâi trci 
thông qua Di sir quán Ireland t?i  Vit Nam. 

3. Co quan chü quãn: UBND tinh Quãng Trj. 

4. Chti dir an: Sâ Ngoi vi. 

5. Oja dim thiyc hin dir an: Các huyn: Cam L, VTnh Linh, Gio Linh, 
Triu Phong. 

6. Thôi gian thic hin: K tr th?yi dim dij an dtrçc phê duyt dn ht tháng 
12 näm 2020. 

7. Mkic  tiêu: Cãi thin Ca s vt chAt tnrng h9c phiic v11 cong tác day  vâ h9c 
cüa giáo viên và h9c sinh dOng thi tao  noi trü an kiên co, an toàn cho cong dOng 
vão müa mua bâo tai tinh Quang Trj. 

8. T6ng von: 1.706.774.000 dông (MOt t, bay tram lé sOu triéu, bay tram bay 
mutri bOn nghIn dOng); Trong do: 



- Vn vin trçY phi ChInh phU nuâc ngoài không hoàn 1i: 1.479.318.000 dng; 

- Vn di 1rng bang tin mt: 227.456.000 dng, thuc trách nhim b trI nhis 
sau: 

+ Cong trInh TmOng tiu hçc Gio Châu: 50.080.000 dng (trong do UBND 
xâ Gio Châu bô trI: 20.000.000 dông, Tnx&ng kêu gçi xã hOi  hóa: 30.080.000 dong); 

+ Cong trInh Trumg TH&THCS Cam Hiu: 61.650.000 dng do Trtxông 
TH&THCS Cam Hiêu bô trI; 

+ Cong trInh Trueing mam non VTnh ThUy: 57.936.000 dng (trong do UBND 
xa VTnh Thüy bO trI: 30.000.000 dông, Triring kêu gci xâ hi hóa: 27.936.000 
dOng); 

+ Cong trInh Trueing TH&THCS Triu Van: 57.790.000 dng (trong dO 
UBND xã Triu Van bô trI: 30.000.000 dông, TruOng kêu goi xã hi hOa: 
27.790.000 dông). 

Diu 2. Sâ Ngoi vit chlu  trách nhiern: (i). Hoàn thin ni dung van kin dr 
an truàc khi triên khai thirc hin trong do bô sung day dü ca sâ pháp 1' xay dirng dir 
toán dâu ttx. Nghiên cru, ap dung djnh rnüc xây dimg, nhân cong xây drng theo 
hixôngdn cüa Sâ Xây dirng tti van ban so 1304/SXD-QLXDngày 07/8/2020. Chi.'i 
trI, phOi hcip vói các dcin vi ht.râng lçii diêu chinh kê ho?ch triên khai các hoat dng 
theo th&i gian thirc hin dr an duçic UBND tinh hê duyt; (ii). Quãn 1, giám sat 
chat ch vic triên khai thirc hin dr an theo yêu cau cüa nhã tAi trcl. SCr drng nguOn 
von tài trc dung vâi miic tiêu dij an di.rçc phê duyt; (iii). Djnh k' báo cáo UBND 
tinh, Si Kë hoach và Dâu tr tInh hmnh thrc hin Dr an theo quy djnh tui Nghj djnh 
so 93/2010/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phü vâ Thông tu so 07/2010/TT-
BK}1 ngày 30/03/20 10 cüa Bô Kê hoach vâ Dâu tu. 

Diêu 3. QuyEt djnh nay có hiu krc tü ngây k ban hánh. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám d& các So: K hoch va Dan tu, Ngoi 
v11, Tài chInh, Xây dirng; Giám dôc Cong an tinh; Chü tjch UBND các huyn: Cam 
L, VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong; ChU tjch UBND các xâ: Gio Châu, Cam 
Hiêu, VTnh Thüy, Triu Van; Hiu truOng các Tru&ng: Tiu h9c Gio Châu, 
TH&THCS Cam Hiêu, Mâm non VTnh Thüy, TH&THCS Triu Van; Thu truOng 
các cci quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./'_ 

Noi nhân: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- LLnI: VT, TM D. 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 
CHU TICH  # 
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