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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự “Xây dựng mới 01 phòng học và 01 nhà bếp tại điểm 

trường Cựp - Trường mầm non Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, 
tỉnh Quảng Trị” do tổ chức Peace Trees VietNam tài trợ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 
hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số      
160/BC-SKH-TH ngày 10 tháng 5 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự án “Xây dựng mới 01 phòng học và 01 nhà bếp tại 
điểm trường Cựp - Trường mầm non Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị” do tổ chức Peace Trees VietNam tài trợ với các nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng mới 01 phòng học và 01 nhà bếp tại điểm trường 
Cựp - Trường mầm non Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị  

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

3. Chủ khoản viện trợ: UBND huyện Đakrông  

4. Tên nhà tài trợ: UBND huyện Đakrông  

5. Mục tiêu:  

Cải thiện cơ sở vật chất trường học cho lứa tuổi mầm non và làm nơi trú 

ẩn cho cộng đồng khi vào mùa mưa bão. Từ đó tạo điều kiện cho nhà trường 
nâng cao tỷ lệ huy động trẻ, duy trì phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, hướng đến phổ 

cập trẻ mẫu giáo; các cháu đến trường học tập được chăm sóc, giáo dục trong 
môi trường an toàn. 



6. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Cựp, xã Húc Nghì, huyện Đakrông. 

7. Thời gian thực hiện: Từ thời điểm khoản viện trợ được phê duyệt đến 

hết tháng 9 năm 2022. 

8. Tổng vốn thực hiện: 41.671,92 USD, tương đương 933.451.000 đồng. 

Trong đó: 

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 25.539,64 USD, tương đương 572.088.000 
đồng;  

+ Vốn đối ứng: 16.132,28 USD, tương đương 361.363.000 đồng do 
UBND huyện Đakrông bố trí từ nguồn ngân sách do huyện quản lý. 

(Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 22.400 VNĐ) 

9. Phương thức quản lý thực hiện: UBND huyện Đakrông tổ chức quản 

lý, thực hiện dự án.  

Điều 2. UBND huyện Đakrông chịu trách nhiệm thiết kế xây dựng phòng 

học và các công trình đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 
13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 

số 878/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo tổ 
chức thực hiện, sử dụng khoản kinh phí tài trợ phù hợp với mục tiêu dự án được 

phê duyệt; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 
80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: 
Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND 

huyện Đakrông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                            

- Như Điều 3; 
- PCT Hoàng Nam; 
- PVP Lê Hữu Phước; 

- TTPVHCC; 
- Lưu: VT, TCTM. 

                                                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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