
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAKRONG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: /TTr-UBND Dakrông, ngày tháng 4 nám 2022 

T TRINH 
V vic phê duyt khoãn vin trç Dir an: 

Trang bi  may tInh và k5 nãng tin h9c cho h9c sinh huyn Dakrông 

KInh gui: 

- Uy ban Nhân dan tinh; 
- S Kê hoach và Dâu tu. 

Can cü Nghj djnh s 80/2020/ND-CP ngày 08 tháng 7 11am 2020 cüa ChInh 
phü ban hành Quy djnh ye quãn 1 và s1r ding vin trçY không hoàn 1i không thuc 
ho trçY phát triên chInh thüc cüa các ci quan, to chirc, cá nhân nithc ngoài dành cho 
Vit Nam; 

Can cir Van bàn Thoã thun chung gitta Ti chüc Tm nhIn Th giâi va UBND 
tinh Quàng Trj k ngày 26/10/2018 ye vic thirc hin Chucng trInh!Dir an do To 
chüc Tam nhIn The giâi tài trçl tti tinh Quãng Trj; 

Can cü vào Thu cam két nguOn vin tr ngày 14/4/2022 cüa Tri.r&ng dai din 
To chüc Tam nhIn The gi1i Quôc tê tti Vit Nam; 

U ban nhân dan huyn Dakrông kInh trInh U ban nhân dan tinh Quâng Trj 
phê duyt tiêp nhn nguôn viên trcl tir To chirc Tam nhIn The giâi Han Quôc thông 
qua To chirc Tam nhIn The giâi Quôc té ti Vit Nam vi các ni dung chi tiêt nhu 
sau: 

1. Ten dir an: Trang hl  may tInh và k5' nãng tin h9c cho h9c sinh huyn 
Dakrông. 

2. Ten ben cung cp vin trçr: To chüc Tam nhIn Th gith Han Quc thông 
qua To chirc Tam nhIn The giâi Quôc tê tti Vit Nam. 

3. Co quan phê duyt khoãn vin trq/Co quan chü quãn: UBNID tinh 
Quãng Trj. 

a) Dja chi lien 1c: 45 Hung Vucing, thành ph Dông Ha, tinh Quáng Trj. 

b) S din thoai/Fax: 0233.3854.486 

4. Chü dir an: UBND huyn Dakrông. 

a) Dja chi lien lac: Dung Hung Vuang, thj trn Krông Kiang, huyn 
Dakrông, tinh Quàng Trj. 

b) S din thoai/Fax: 0233 3886488 
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5. Thôi gian thiyc hin diy kiên: Ti'r tháng 4/2022 den ngày 3 0/9/2022. 

6. Dia dim thirc hin diy an: 03 xJthj trn, gm thj trn Krông Kiang, xâ 
Ba Nang, xã Hüc NghI, huyn Dakrông. 

7. Tng von dir an: 60.000 USD (Sáu muoi ngân Do la Mg). Trong do: 100% 
Von vin trçi không hoàn 1ti. 

8. Miic tiêu duy an: Câi thin chat hxqng h9c t.p v cong ngh thông tin co 
ban cho hoc sinh. 

9. Các kêt qua cüa thy an: 

Kêt qua 1: Cãi thin chit hxçmg dy hQc cOng ngh thông tin ti các tri.r?mg 
d%r an. 

Kêt qua 2: Nâng cao kin thirc k näng ye an toàn mng cho hc sinh nhm 
phOng ngi'ra các nguy co ye bo !lrc, xâm hai  qua mng. 

U ban nhân dan huyn DakrOng kInh trInh U ban nhân dan tinh, S K 
hoach và Dâu ttr tinh Quâng Tn xem xét, phé duyt tiêp nhn nguôn viên trg dê hot 
dng duçic triên khai theo tiên d cam két vOi nhà tài trV. 

DInh kern Tini' cam két ngun vin trcr ngày 14/4/2022 cüa Tru'ó'ng dgi din 
To chic Tarn nhIn The giâi QuOc tê tgi Vit Nam và van kin D án). 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CVP, PVP, CVVX; 
- Các phông: GD&DT, TC-KH; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

   

Nguyn Bang So'n 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAKRONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dakróng, ngày tháng 4 nàm 2022 

NQI DUNG VAN KIN D AN VIN TR 

Thy an: Trang bj may tInh và k nãng tin h9c cho h9c sinh huyn Dakrông 
i. CAN cU' H!NH THANH DV  AN 
1. Co so' pháp 1 cüa diy an 
Can cü Nghj djnh so 80/2020/ND-CP ngày 08 tháng 7 näm 2020 cüa ChInh 

phü ban hành Quy djnh ye quãn l và si'r diing vin trçi không hoàn li khOng 
thuc h trçY phát triên chInh thüc cüa các c quan, to chüc, cá nhân nuóc ngoài 
dành cho Vit Nam; 

Can cü Van bàn Thoà thun chung gitta To chüc Tam nhIn The gii và 
UBND tinh Quàng Trj k ngày 26/10/20 18 ye vic th%rc hin Chuong trInhlDij 
an do To chirc Tam nhIn The giói tài trçl ti tinh Quãng Trj; 

Can cü vào Thu cam kêt nguôn vin trçi ngày 14/4/2022 cüa Tri.râng dai 
din To chüc Tam nhIn The giâi Quôc tê ti Vit Nam; 

2. Bôi cãnh cOa diy an 
Huyn Dakrông näm a phia Tây Nam tinh Quâng trj. PhIa dông bäc giáp 

các huyn: Gio Linh, Cam L, Triu Phong, PhIa Dông giáp huyn Phong Diên 
và A Luâi, tinh Thüa Thien Hue, PhIa Tây nam giáp Cong hôa dan chU nhan 
dan Lao và phIa Tây bäc giüp huyn Hithng Hóa. Là huyn näm trong nhóm 
huyn nghèo cüa cà nuâc, chU yêu dông bào dan tc thiêu so, dyi sOng kinh tê-
xâ hi con thâp nén cong tác phát triên giáo diic và dào tto (GD&DT) huyn 
DakrOng gp nhiêu khó khän. Vic üng diing Cong ngh thông tin (CNTT) trong 
day, hçc và quàn 11 GD tuy duçc quan tam thirc hinnhung ca sà h tang CNTT 
cüa nhiêu trizäng con lac  hu, thiêu thôn, nhât là dôi vâi các trithng vüng sau, 
vüng xa nén qua trInh triên khai üng diing CNTT vào dy h9c dôi vi các truè'ng 
gp nhiêu thách thüc. 

3. Các vn dê së dtrçrc giãi quyt trong khuôn khô dr an. 
Các truang và tré em trong vüng dir an sê duc ho trçi h thông may tInh, 

may chiêu projector và bàn ghê dê phiic v1i cho vic day và hçc. Ngoài ra, các 
em hçc sinh se duçic trang bj các kiên thüc ye si'r diing internet an toàn nhàm 
giüp các em tn diing các li the cüa internet nhixng cüng có k5 nàng de tir bão 
v bàn than trithc các nguy co tren môi truô'ng mng. 

4. Dôi tirqng thii hu'o'ng tnrc tip cüa diy an. 
04 Truang thuc Dir an gôm: Trumg Tiêu h9c thj trân Krông Kiang; 

Trithng Trung h9c cor s& thj trân Krông Kiang; Tru&ng Tieu h9c Ba Nang, 
Tru?mg Tiêu hçc và THCS Hue nghI vOi tong sO ngträi huâng 1i là 1077 ngtthi, 
trong do có 89 giáo viên yà 988 hoc sinh. 

ii. c s BE XUAT BEN CUNG cAp VIN TR 



2 

Trong 02 näm 2017 và näm 2019, duói sir tài trq cüa Tam nhIn Th giâi 
Han Quôc (TNTG HQ), To chtrc Tam nhIn The giâi Vit Nam dâ tiên hành h 
trg cho các tnthng trên dja bàn huyn Dakrông các hot dng tucmg tii gôm: 
trang cap h thông may tInh, ttp huân truyên thông ye an toàn ming vi tong 
ngân sách hcm 117.000 USD. Nhn thây dixçic nhu câu cUng nhu hiu qua dr an 
mang 'ai,  nàm nay, TNTGHQ tiêp tiic cam kêt ho trçi 60.000 USD dê thirc hin 
dr an nay ti 03 tru&ng Tiêu hc và THCS ti huyn Dakrông. 

III. MIJC TIEU VA KET QUA DV  KIEN CUA D AN 
1. Mic tiêu diy an: Cài thin chit krng hçc tp v cong ngh thông tin co 

bàn cho hoc sinh. 
2. Các kt qua cüa diy an: 
Kt qua 1: Cài thin chat luçing dy h9c cong ngh thông tin tti các tru&ng 

duán. 
Kt qua 2: Nâng cao kiên thirc k5 näng ye an toàn mng cho h9c sinh 

nhäm phông ngra các nguy c ye bo 1rc, xâm hai  qua mng. 
IV. NHUNG cAu PHAN VA HOiT DQNG CUA DJ AN 
1. Hoat dôn dir kiên 

TT Danh mite S hrqng K hotch phân bi/ 
hoàn thành 

Htrqbànghê: 
Quy cách: Bàn go HOa Phát ma BMTJJ 
- 945x550x750 
Xuât xi cong ty hôa phát - VN Ghê 
hôa phát: G04 

71b Tháng5nam2022 

2 Cung cp may tInh và may 
chiêu 
CO'u hlnh may tInh. 
CPU.  

- PC HP Pavilion MOI-Fl000d 
(Pentium G6405/4GB 
RAM/256GB 
SSD/WL+BTIK+MJWin 11) 

Hoäc 
- PC HP SOI-PF1003D (PENTIUM 

G6405/4GB RAM/256GB 
SSD/DVDRW/WL+BT/K+M/WIN 

Man hInh: SAMSUNG LS19A330 
Xudt xii: Trung QuOc 
Cdu hlnh may chiêu: 

- EPSON EB-S05 xuât xü 
Phipipines 

Hoäc 
- OPTOMA XA5 10 xuât xir Trung 

Quôc 

71 b may 
tInh, 04 
may chiu 

Tháng 5 näm 2022 

3 To chtrc ie bàn giao (co sir tham 
gia cüa nhà tài trq và TNTG HQ) 

01 sir kin Tháng 6 näm 2022 

4 Tp huân ye an toàn ming cho 
h9c sinh nông cot 

04 khóa Tháng 9 näm 2022 
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TT Danh miic So ltrçrng Ké hoch phãn biI 
hoàn thành 

5 Truyên thông ye an toàn mtng 
cho hçc sinh 

04 s1r kin Tháng 9 näm 2022 

2. To chtrc thirc hin: Thrc hin trên dja bàn 03 xJthj trân gôm: thj trân 
Krông Kiang, xà Ba Nang, xã Hüc NghI, huyn Dakrông. 

- Ban IDiêu hành dir an TNTG huyn Dakrông: chi dao  các dan vj hithng 
lçii b trI nhân lirc phôi hçp thirc hin, chuân bj day dü các yêu câu cüa d%r an. 

- Các tru&ng thuc Dr an: 1p danh sách dôi tuçing hu&ng lcd, bô tn nhân 
1irc phi hqp thirc hin, bô trI phông và các diêu kin ye din, internet các diêu 
kin cn thiêt phc v11 cho vic lap dit. 

- T chüc TNTG — Chuang trInh vüng Dakrông: len kê hoach, tiên hành 
mua sam theo quy djnh và cung cap den các don vj hi.thng igi. 

3. Dir kiên nguôn hrc: Ban diêu hành Dir an TNTG huyn Dakrông và To 
chtrc Tm nhIn The giii Quôc tê tti Vit Nam phôi hçip ti'r khâu l.p kê hoch, 
triên khai thirc hin, giám sat và dánh giá dir an nhàm dam bào tInh phü hçp và 
hiu qua cüa các hoat dng. 

V. THfl GIAN VA DIA  BAN THVC HIN 
Thñ gian thrc hin: Tü tháng 4 näm 2022 den tháng 9 näm 2022 
Dja bàn chiiang trInh: 03 xJthj trân gôm: thj trân Krông Kiang, xã Ba 

Nang, xã Hüc NghI, huyn Dakrông. 
VI. NGAN SACH D1 AN 
Tng vn diy an: 60.000 USD (Sáu mimi ngàn Do la Ms') 
Trong do: 100% Von vin tr không hoàn lai. 
vii. cAc QUY D!NH  VE QUAN L TA! CHINH CUA D1Y AN 
- Trách nhim quãn l van, hInh thüc giái ngân: Ngun ngân sách cüa dçr 

an không thuc nguôn thu cüa nhà nuc ma dirge quàn l bii Nhà tài trçr. Nhà 
tài trcl s giâi ngân theo tmg hoit dng theo kê hotch nàm dirçc thão lun và 
thông nhât vi Ban dieu hành chisong trInh. Cong tác quãn l tài chInh, giâi 
ngân và thanh quyêt toán duqc thirc hin theo Quy djnh tài chInh cüa TNTG. 

- Ban quân 1 chuong trInh tio diêu kin thuQn igi cho cong tác kiêm toán 
khi có yêu câu tü nhà tài trG. 

VIII. TO CH1C QUAN L\ TH1J'C HIN Dc AN 
Ban diêu hành CTV huyn DaknOng duqc thành 1p theo quyt djnh s 

1090/QD-UBND, ngày 15 tháng 4näm 2022 cüa UBND Huyn và hot dng 
tuân theo quy djnh cüa pháp lut ye quân l và sir diing Vin trçl Phi chInh phü 
nuc ngoài. 

Tat các các hot dng d%r an (bao gôm các vic thirc hin, giám sat và dánh 
giá hiu qua) së do Ban Diêu hành Chuang TnInh Vüng (BDHCTV) và 
TNTG\TN quãn l yà tnien khai. Ban Dieu hành CTV huyn và xä do Chü tjch 
hoc Phó chü tjch UBND huynIxa lam TniRng Ban. Thành viên cña Ban Diu 
hành CTV huyn bao gôm dai  din các ban ngânh lien quan. Ban Diêu hành 
CTV huyn yà xã có tnách nhim chi dio các ban ngành và cong dông hçip tác 
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v9i TNTGVN trong qua trinh 1p k hoach,  trin khai thirc hin, giám sat và 
dánh giá dir an nhàm dam bâo tinh phü hqp và hiu qua cüa các hoat  dng. 

IX. THEO DO! VA DANH GIA DIJ' AN 
Ban diu hành CTV huyn Dakrông sê phi hqp chit chê vài To churc 

TNTGVN tiên hành các dçt dánh giá cuôi k' nhäm dánh giá các kêt qua dat 
ducic cüa dir an 

Co ché báo cáo tuân theo quy djnh tai  Nghj djnh so 80/20201ND-CP ngày 
08 tháng 7 näm 2020. 

x. DANEi GIA TI]NH BEN VTh[G CUA DI) AN SAU Kill KET THUC 
Dir an drnic thit k phü hqp v9i các nhu cu cp thit cüa các don vj 

hu&ng 1çi, chInh VI 4y sê dixçc quãn 1 và sü dung hiu qua. Ngoài ra, nhà 
trithng sê có Co chê quán !, duy tu báo duông dê dam bâo các trang thiêt bj 
duqc phiic vi lâu dài. Các hoat  dng nâng cao näng 1irc ye an toàn mng cho 
hçc sinh cüng gop phân duy trI tInh ben vUng cüa dir an. 

Noi nhân: 
- UBND tinh Quang Tn; 
- Si KH&DT tinh Quáng Tn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Chánh, các PVP; 
- Lru VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn Bang So'n 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		2022-04-22T08:35:11+0100


		2022-04-22T08:35:11+0100


		2022-04-22T08:35:11+0100


		2022-04-22T09:05:49+0100


		2022-04-22T09:05:49+0100




