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QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện dự án “Thư viện thân thiện 

trường tiểu học tại tỉnh Quảng Trị” do tổ chức Room to Read 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; 

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt văn kiện dự án “Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh 
Quảng Trị” do tổ chức Room to Read (RTR) tài trợ; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 127/BC-
SKH-TH ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện dự án “Thư viện thân 

thiện trường tiểu học tại tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức Room to Read (RTR) tài 
trợ với những nội dung sau: 

1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 595.512.600 đồng (Năm trăm chín 
mươi lăm triệu năm trăm mười hai nghìn sáu trăm đồng) ; Trong đó: 

- Vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài không hoàn lại của tổ chức 
RTR: 595.512.600 đồng; 

- Vốn đối ứng: Không. 

Nguồn vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: 47 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 

16/7/2020 của UBND tỉnh. 



 
 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

nhà tài trợ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án bổ sung theo 

quy định; 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 từ ngày ký ban hành. 

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

thành phố Đông Hà; Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị; Chủ tịch UBND các 
huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, 

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

Nơi nhận:                                                                    

         

   
 

 
 
 

   
 

                                                                                             
 

- Như Điều 3; 

- PCT Hoàng Nam; 
- CVP, PVP Lê Hữu Phước; 

- Lưu: VT, TCTM. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN    

          KT.CHỦ TỊCH  
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

             Hoàng Nam 


		2022-04-19T09:32:19+0700


		2022-04-19T09:43:48+0700


		2022-04-19T09:43:48+0700


		2022-04-19T09:43:48+0700


		2022-04-19T09:43:48+0700




