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T!NH  QUANG  TRI 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày  0  tháng4O nám 2022 

T TRINH 
Xin kin chap thun v ni dunchü trirong ttu tir Dir an "Xây dy'ng 

Trung tam Bao trçr xa hçn va Phyc hoi chuc nang danh cho nglro'l khuyet tt 
tinh Quãng Trj" sfr diing vn ODA vin trçr không hoàn 1i cüa Co quan 

Hçp tac quoc te Han Quoc (KOICA) 

KInh gui: Hi dng nhãn dan tinh Quáng Trj. 

Can cü Lust  Ngân sách Nhà ntrâc ngày 26 tháng 6 nàm 2015; 
Can cü Lut Quãn 1 nçi cong ngày 23 tháng 11 näm 2017; 
Can cü Lut DAu tu cong ngáy 13 tháng 6 näm 2019; 
Can cü Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut Du tu công, Lust Du 

tu theo phuang thrc dôi tác cong ttr, Lut Dâu tu, Lut Nhà a, Lut Dâu thâu, 
Lut Din hrc, Lust  Doanh nghip, Lust Thuê tiêu thii dc bit và Lu.t Thi hánh 
an dan sir ngày 11 tháng 01 näm 2022; 

Can cü Nghj djnh s40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 hithng dn thi hãnh 
mt so diêu cüa Lutt Dâu tu công; Nghj djnh so i 14/20211ND-CP ngày 
16/12/2021 cüa Chinh phü ye Quân 1 và sir ding von h trçi phát triên chInh 
thi'rc (ODA) và von vay uu dãi cüa nhà tài trçl nuóc ngoài; 

Theo d xut cüa S& Lao dng - Thucing binh và Xã hi tai  Th trInh s 
2496/TTr-SLDTBXH ngày 28/9/2022, kern theo Báo cáo dê xuât chU trtrcrng Dr 
an: Xây dimg Trung tam Bâo trçl xA hi và Phiic hôi chüc näng dãnh cho nguai 
khuyêt t.t tinh Quâng Trj, sr dung von ODA vin trçi không hoàn lai  cüa Ca 
quan Hçip tác Quoc tê Han Quôc (KOICA) và kêt qua thâm djnh cüa Sâ Kê 
hoach và Dâu tu ti Báo cáo so 346/BC-SKH-TH ngày 29/9/2022; 

Thrc hin quy djnh ti dim b, Khoân 2 Diu 84 Lut Dâu tu cong ngày 
13/6/2019; UBND tinh kInh dê nghj Hi dOng nhân dan tinh Quâng Trj xem xét 
cho kiên ye ni dung Báo cáo dê xuât chü trucing Dr an: Xây drng Trung tam 
Báo trçl xã hi và Phic hôi chüc näng dành cho nguai khuyêt tt tinh Quâng Trj, 
sü diing vOn ODA vin trçi không hoàn laj cüa Ca quan Hçip tác Quôc te Han 
Quôc (KOICA) vâi các ni dung nhu sau: 

I. SI1)' CAN THIET vA QUA TRINH xAY D113'NG Dl)' AN 
1. Str  cn thit xây diyng dir an: 
Theo thng ké, toàn tinh Quãng Trj có 26.955 nguai khuy& tt NKT), 

trong do có 6.360 tré em khuyét tat,  nn nhãn chat dc da cam có 8.375 nguai 
hin dang &trong 8.208 gia dmnh, 5.100 n.n nhân born mIn sau chiên tranh. 

Thông qua dv an cüa Medipeace do KOICA tài trçi ti tinh Quãng Trj, các 
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cci quan, dja phi.rcing cüa tinh Quãng Trj có cci hi lam vic vth các chuyên gia 
Han Quôc và dã dê xuât tu&ng xây drng Du an "Trung tam Báo trçl xã hi và 
Phic hôi chüc nàng ti tinh Quãng Trj". Day là mt dr an mang tInh than van, 
là cci hi de nguYi tan tt (NKT) hôa nhp cong dông, phát buy näng li:rc  bàn 
than cong hiên cho xâ hi. 

2. Tin trInh 4n dng dr an ODA, nghj KOICA tài trçr: 
- Tháng 5/2019, Medipeace, Vin phüc lçri xâ hi Seoul, Sâ Lao dng-

Thucmg binh và Xã hi a So Ngoi v11 tinh Quáng Trj dâ to chüc Hi thão d 
bàn bac  ye tam nhIn, chiên hrçic h trçi NKT trong th&i gian tOi, các d& tác cia d 
xuât áp ding mô hInh Vin phüc lçii xâ hi Seoul mt each phü hçip cho Vit 
Nam. 

- Thông qua sr giüp d&, h6 trçi kinh phI cüa Medipeace và Thu mOi cüa 
KOICA ti Han Quôc, tr ngày 8/11/2019 den 13/11/2019, Doàn cong tác cüa 
tinh Quãng Trj Trj do dông chI BI thu Tinh üy, Chü tjch HDND tinh lam 
Tnthng doàn và 12 thành viên viên gôm dai  din lãnh dio và can b chuyên 
mon cüa các SO, ban, ngành lien quan cia den thãm và h9c tp mô hInh Vin 
phüc igi xã hi — phic hôi chüc näng cho nguOi khuyêt tt tti Han Quôc. Sau 
chuyên cong tác fbi trên, UBND tinh cia cb Cong van so 5417/UBND-VX ngày 
22/11/2019 dê xuât Di,r an "Xây dmg Trung tam Bão trci xã hi và Phi:ic hôi chüc 
nang cho ngtrOi khuyêt tt tinh Quãng Trj, Vit Nam" (4n dng nguOn von 
ODA d nghj KOICA tài trçi) trInh B Kê hoch và Dâu tu, Bô Lao ctng - 
Thucing binh và Xã hi, B Ngoi giao. 

- D tranh thu xin chü truong cüa các Bt, ngành lien quan trong vicvn 
dông nguOn tài trçl cUa KOICA cho Di:r  an, Medipeace Vit Nam cüng cia ho trçi 
kinh phi dê UBND tinh Quâng Trj to chüc Hi thâo tai  Ha Ni vào ngày 
12/12/2019 vOi chü dê: "TAng cuOng hçip tác quôc tê trong lTnh vi:rc  phüc lcii xA 
hi và phic hôi chi'ic nAng cho nguOi khuyêt tt tinh Quãng Trj". Mi:ic  dich Hi 
thâo là vn dng nguôn tai trçi cüa KOICA cho Di:r  an "Xây dt.rng Trung tam 
Bão trçl xA hi và Phi:ic hOi chüc näng cho nguOi khuyêt tt tinh Quãng TrI".  Ti 
Hi thâo nay, di din Lath do B Lao dng - Thucing binh và XA hi, di din 
LAth dao Bô Kê hoach va Dâu tu, Lath dao cua KOICA tai Viêt Nam va môt so 
tO chirc Quoc tê cüng ciA thông nhât cao, üng h tinh Quâng Trj 4n dng, dê 
xuât Di:r  an "Xây drng Trung tam BAo trçi xA hi va Phi:ic hOi chCrc nAng cho 
ngi.rOi khuyêt tt tith Quâng Trj". 

- Sau hi thâo nêu tren, B K hoach  và Du tu tai  Cong van sO 
9238/BKHDT-KTDN ngày 11/12/2019 de nghj tinh Quãng Trj tiep thu, bô sung 
mt so kiên dónggbp cUa các B, ngAnh Trung ucing lien quan, KOICA và 
các to chüc Quôc tê ti Hi thâo ngày 12/12/2019; dOng thOi huOng dan tinh 
Quâng Trj hoàn hin Dii an. 

- Ngày 14/01/2020, UBND tinh Quãng Trj ciA có Cong van so 1911UBND-
VX gii B K hoach và Dâu tu ye tuOng di:r  an (PCP) "Xây dmg Trung tam 
Bào trcl xA hi và Phc hôi chüc nang cho nguOi khuyêt ttt tinh Quãng Trj". 
Ngày 02/10/2020, UBND tith cb COng vAn so 4483/UBND-VX dê nghj B Kê 
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hoch và Du tu, KOICA quari tam uu tiên phê duyt Dy an "Xây dirng Trung 
tam Báo trçi xA hi và Phic hôi chüc näng cho ngu?ii khuyêt tt tinh Quãng Tn". 

- Ngày 07/7/2021, B K hoch và Du tt.r có Cong van so 437 1/BKHDT-
KTDN ye vic dê nghj UBND tinh 1p Báo cáo dê xuât chü trtrcing du tix, Van 
kiin các dir an do KOICA vin trçi không hoàn 1i. UBNID tinh dã giao Si Lao 
dng - Thuung binh và Xã hi chü tn, phôi hqp vài Sâ Kê hoch và Dâu tu, Si 
Ngoi vii, các Sä, ban ngành, các cu quan, dcm vj lien quan tham mini UBND 
tinh 1p Báo cáo de xuât chü trwmg dau tu Di.r an "Trung tam Bâo trcl xâ hi và 
Phiic hôi chüc näng cho ngi±i khuyêt tt tinh Quãng Trj" xin nguôn von tài trçl 
cüa KOICA dé trInh cap có thâm quyên xem xét, phê duyt theo dung quy djnh. 

- Tir ngày 06/12/2021 dn ngày 13/12/2021, UBND tinh Quâng Iii và 
KOICA Vit Nam dA to chirc kháo sat, lam vic. Ngáy 13/01/2022, UBND tinh 
Quáng Iii dã k') két Biên ban thâo lun thirc hin Dir an vói Cu quan Hqp tác 
quOc té Han Quôc (KOICA). 

- Trên co sâ ni dung dã duçic các ben thng nht ti Biên bàn thão 1u, 
UBND tinh Quâng Trj dã chi dio rà soát, bô sung Báo cáo dê xuât chü trixang 
Di an "Xây dimg Trung tam Bão trçl xã hi và Phc hôi chic näng dãnh cho 
ngi.rii khuyêt t3t tai  tinh Quâng Trj" sü diing vOn không hoàn 1i cUa Cu quan 
Hup tác Quôc té Han Quôc (KIOCA). 

Can cü quy djnh ti Lut Du tu cong näm 2019 và Nghj djnh s 
114/2021 /ND-CP ngày 16/12/2021 cüa ChInh phU; ngày 09/5/2022, UBND tinh 
Quâng TrI dã Co Van bàn sO 2032/UBND-KGVX gi:ri B Lao dng - Thuung 
binh và Xà hi, Van ban sO 203 3/UBND-KGVX giri B Tài chInh và Van bàn 
sO 2034/UBND-KGVX giri B Kê hoach và Dâu tu ye vic dê ngJij tham gia 
kiên vào Báo cáo dê xuât chü trt.rclng dâu tix Dir an nay. 

Trén cu s& kin tham gia cüa Bô K hoach và Du tu (Van bàn s 
6422/BKHDT-KTDN ngày 12/9/2022); B Tài chInh (Van bàn so 9676/BTC-
QLN ngày 22/9/2022) và B Lao dng - Thi.rcmg binh và Xà hi (Van bàn so 
23261LDTBXH-BTXH ngày 04/7/2022); UBND tinh dà chi dao  các cu quan, 
dun vj lien quan tiep thu, giâi trInh và hoàn thin Báo cáo dê xuât chü tnxung 
dâu tu Dy an vi nhi:tng nOi  dung chInh thu sau: 

II. THÔNG TIN CHUNG DtIAN 
1. Ten diy an: Xây dirng Trung tam Báo trçi xã hi và Phiic hi chüc näng 

dành cho nguài khuyêt t.t tinh Quáng in 
2. Dir an nhóm: Nhóm B 
3. Cp Quyt d!nh  chü trirong du tir dir an: Thu tuàng ChInh phU 
4. Co quan chü quãn: Uy ban nhãn dan tinh Quâng Trj 

5. Don v Ip Báo cáo d xut du tir: S& Lao dng - Thuung binh và Xã 
hi tinh Quàng Trj 

6. Nhà tài trq: Cu quan Hqp tác Quc t Han Quc (KOICA) 
7. Muc tiêu: 
7.1. Mt.c tiêu dài hin: Là mô hInh thI dim cho Vit Nam d phát trin 
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nhân rng trong Ca nuóc. Huàng dn xây drng hoàn thin h thng chãm sóc, 
giiip dc va phát triên d?i song dành cho ngtthi khuyt tat. 

7.2. M.ic tiêu ngn hin 
- Cung cp các djch vi phc hi, phüc lçii cho nn nhân born mIn, chat 

dc da cam và cãi thin quyên cUa nguii khuyêt tt bang cách thành 1p Trung 
tarn Phc hôi chüc nàng dira vào cong dông cap tinh. 

- To Ca hi cho ngithi khuyt tt ti tinh Quàng Trj và các khu vrc lan 
cn tinh Quáng Trj duçic dê dàng tiêp cn vài các hot dng chuyên sâu dành 
cho ngix?i khuyêt tt, bao gôm: 

+ Quãn trj lng ghép: Lng ghép các dir an phiic hi dira vào cong  ding 
do chInh quyên dja phixang quãn l. 

+ Phi hçp và quãng bá: Phi hqp và h trçi cho các phOng phiic hi chüc 
nàng cong dông, mng liici than viên cong tác xâ hi, các tO chüc lien quan. 

+ Giáo dic và dào tao: T chrc các hot dng xây dijng và dào to cho 
nhân viên hoit dng xâ hi, nhân viên yté thôn ban và dào tio ye phc hOi chüc 
näng ti nhà cho gia dInh và ngri chäm soc. Sau khi có kinh nghim dào tto 
cho can b tinh Quãng Trj, Trung tam së dào to ye cOng tác xA hi và phiic hôi 
chüc näng cho các tinh lan cn trong khu virc mien Trung. 

+ Phiic hM chi'rc näng, hOa nhp xã hi: Cung cp chrnmg trinh phic hôi 
chüc nang, bOa nhp xã hi cho ngi.thi khuyêt t4t. Ap dicing phuang pháp tiêp cn 
lay ngtrri khuyêt tt va gia dInh lam trung tam, tang ciing các chuang trInh 
nãng cao nh.n thüc ye khuyêt tt và slr tham gia cüa xã hi h trçl ngithi khuyêt 
tt và chuang trInh xây drng mng lrnri cong dOng hO trçl các linh vrc ye y tê, 
giáo dic, sinh ke, xa hi và trao quyên. 

+ Mo hInh ph%ic hi chüc nàng dira vào cong  dng bn vtng (CBR): 
Trung tam bâo trcl xa hi và phiic hôi chiirc nàng áp diing mO hInh Vin phüc lqi 
xã hi Seoul dé gia dInh và nguäi khuyêt tt có the có cuc song hanh  phUc. Dr 
an nay së là mô hInh ben vtrng và duçic m rng tai  Vit Nam. 

8. Quy mô và ni dung du tir 
8.1. Thành 1p và xây d4rng Trung tam Bdo trçrxd h3i và Ph,c hi chá'c 

náng dành cho ngithi khuyit 421 tInh Quáng Trj 
- Trung tam Bào trçl xã hi và Phic hi chirc nãng dành cho ngiiñ khuyt 

tt tinh Quãng Trj sê thiêt kê theo mO hInh cüa Vin phüc lçri xä hi Seoul, Han 
Quoc vói quy mô nhô han bao gOm cac chirc näng: Trung tam phiic hOi chüc 
nang, phOc lçii chung cho ngii?i khuyêt t tinh Quãng Tn; H trq phiic hOi chüc 
nang và trang thiêt bj y té; Dieu hãnh các chuang trInh bôi dung b&i các 
chuyen gia phiic hOi chüc näng và nhãn viên xà hi cüa trung tam... 

- Quy mô du tu xây di.rng: 
+ Din tIch dt si.'r ding xây dmg trung tam: 10.000 m2; 
+ Nhóm loai, cp cong trIth: Nhóm B, cong trInh dan diing cp III; 
+ Wnh thirc du tu: Xây dirng mâi; 
+ Ni dung xay drng: Van phOng và khOng gian cho trj lieu, giáo dic, 
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hoit dtng th chAt và phüc lçvi nh.m câi thin phüc lcii cüa ngri khuyt tat; 
+ Quy mô xây drng: Tng din tIch san: 4.800 m2/Ti  da: 4 tAng; Tôa nhà 

chInh: 4.250 m2, Tôa nhà phii (phông may, phóng din): 350 m2  + tin Ich ngoi 
khu (bâi du xe có mái che, v.v.): 200 m2. 

8.2. Mua sim trang thilt bjphyc hti chác náng 
- Thit bj chuyên mon cho các trung tam diu tn trong Trung tam Bâo trçl. 
- Thiêt bj, diing c11 cho các chrnmg trInh hoat  dng  cong  dông  tai  trung 

tam và tai  các dja phrnmg. 
-Diing ci trçi giüp phic hi chi'ic näng cho các phóng phiic hi chrc näng 

cong dông và ngxii khuyêt tat: Xe lan, diing ciii chinh hInh, khung tp di, gay, 
nng, tam tp dung, thanh song song, tam tp thàng bang,... 

- Trang bj trong khuôn kh Di.r an các ph.rang tin xc ô to tt'r ngun von 
ODA vin trçl không hoàn 1i bao gôm: 01 xe butt, 01 xe ô to 12 chô và 01 xe 0 
to 04 chô. 

8.3. Dào 4w, tIp huãn cho d(3i ngü can b5 tmnh Quáng Tn v quãn 1j5, 
phác 4rixâ h3i và phic hiii chác nãng 

Ni dung dào to sê tp trung vào cOng tác quân l Trung tam bâo trçr xâ 
hi và phc hOi chirc näng và các lTnh virc vt 1 tn lieu, vn dng trj liu, thüy 
trj lieu,  giáo dic tré khuyét tat,  tu van và giáo dic cho phi huynh, ngôn ngü trj 
lieu, tam l trj lieu, san xuât diing cii trg giiip, và cong tác xa hi. 

Di.r kin kt qua dào tao: Trên 15 nhân viên chuyên môn; Trên 20 nhàn 
viên co bàn; Trên 15 nhân viên phát triên nguôn nhân hrc; Trén 100 ngui dào 
tio tti chô; và trén 100 ngucYi dào tto bôi duông. 

V • V A * r A 9 8.4. Phat trien mzng lwoi Phong phyc hoi chwc nang c9ng dong cua 
Trung tam Bão tr1xâ h3i và phyc hôi chác nâng 

Thành 1p 15 Phóng phiic hi chüc näng cong dng tham gia mng luói 
cüa Trung tam bâo trci xã hi và phiic hOi chüc nàng. Các tInh nguyen viên lam 
vic ti PhOng phiic hôi chrc näng cong dông là y tê xã, phuing và thj trãn. 

• V A A A 8.5. Trien k/ia: cac chwcrng tr:nh ho tr ngwtn khuyet fyi 
- Chucmg trInh h trçi ngu.ii khuyt tt ti nhà và ti PhOng ph%ic hi chirc 

näng cong dông; 
- Chuang trInh giáo diic; 
- Chuong trInh nang cao quy&n cho nguii khuyt tt thông qua Hi Nguii 

khuyêt tt và các Cau lac  b phi huynh tré khuyêt tat; 
- Chrnmg tnInh truyn thông di an và vn dng chInh sách h trçi, nãng 

cao nhn thüc cong  dOng dja phucing; 
- Chucing trInh giám sat và dánh giá (M&E); 
- Thi& 1p h thng tu van và giâi thiu vic lam. 
8.6. Tritn k/ia! các hoyt d3ng lien quan dEn dr an 
- Phi hqp long ghep các djch vi cüa các t chuc ch(rc phi ChInh phü 

thông qua Trung tam; 
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- Quân 1 dir an và diu phi hott dng h trçi ngu1i khuyt tt vâi các t 
chüc lien quan. 

9. Thôi gian thic hin: 04 näm (2022-2025) 
* A S A A 10. Da diem thiyc hiçn dr an: Phucmg Dong Lucmg, Thanh pho Dong 

Ha, tinh Quãng Trj Khu dat có din tIch 10.000 m2  tgi dwàng Hoàng Van Thy, 
Phu-àng Dông Lu-o'ng, thành phó Dóng Ha (tai Khu Do thj Nam Dông Ha). 

11. Tng mire du tir cüa Dir an: 12,67 triu USD, tu(mg &rang 
293.3 10,500 triu dông; Trong do: 

- Vn ODA vin trq không không hoàn l?i:  12,00 triu USD, tung duang 
277.800 triu dông; 

- Vn di lrng: 0,67 triu USD, tung duang 15.5 10,500 triu ctng sê do 
Uy ban nhãn dan tinh Quãng Trj chju trách nhim can dôi, bô tn theo Quyêt 
djnh so 2612020/QD-TTg ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa Thu ti.ràng ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu cüa Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08 tháng 7 nãm 2020 cüa Uy ban Thithng vi Quôc hi quy djnh ye các 
nguyen täc, tiêu chI và djnh mire phân bô von dâu tu cong nguôn ngãn sách nhà 
nuóc giai don 2021- 2025. 

(Tj giá quy ddi tgi th&i die2m lap dii' an: 01 USD = 23.150 dng) 
12. Co ch tài chInh trong niroc 
- Di vài ngun vn ODA vin trçi không hoàn li (12,0 triu USD, tuang 

ducmg 277.800 triu dong): Ngân sách nhà nuóc cap phát toãn b. 
- Di vâi vn di irng (0,67 triu USD, ti.ro'ng duang 15.510,500 triu 

dông): UBND tinh Quâng Trj chju trách nhim bô trI von dôi irng cho dr an tü 
nguôn von Ngãn sách trung uang h trçi cho các dr an ODA theo Quyét djnh sO 
26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020cüa Thu tu&ng ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Nghj quyêt sO 973/20201UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 
näm 2020 cüa Uy ban Thi.thn vii Quoc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI 
và djnh mire phân bô vOn dâu tu cOng nguôn ngãn sách nhà nuc giai don 
2021-2025). 

H. DANH MVC  HO SI KEM THEO 
1. Báo caod xut chü truo'ng du tu D an Xây dmg Trung tam Báo trçi 

xâ hi và Phiic hôi chic näng dành cho nguii khuyêt tt tinh Quáng Tn (dã tiêp 
thu kiên cüa các Bt, ngành Trung uang). 

2. Cong ham s KEV- 22 - 311 ngày 13/4/2022 cüa Dai  sir quán Han 
Quôc ti Ha Ni kern theo Biên bàn thào lun k ngày 13/01/2022 giUa Cci quan 
Hçrp tác Quôc té Han Quôc và Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj ye Dir an Xâ?' 
drng Trung tam Báo trçl xâ hi và Phiic hôi chic näng dành cho nguiYi khuyet 
tt tti tinh Quang Trj, Vit Nam. 

3. Van bàn s 437 1/BKHDT-KTDN ngày 07/7/2021 cüa Bô K hoach và 
Dâu tu ye l.p Báo cáo d xuât chü trwmg dâu tir, Van kin dir an do KOICA 
viên trq khOng hoàn 1i. 

4. Van ban tham gia kin v ni dung chü truung du tu d1r an cüa Bô 
Lao dng - Thuong binh và Xä hi (Van bàn so 2326/LDTBXH-BTXH ngày 
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04/7/2022); B K hoich va Du tu (Van ban s 6422/BKHDT-KTDN ngày 
12/9/2022); Bô Tài chInh (Van ban so 9676/BTC-QLN ngày 22/9/2022). 

D có cci sâ trInh Thu tixóng ChInh phü phê duyt theo th.m quyên quy 
djnh ti Dieu 12 Nghj djnh so i 14/2021/ND-CP ngày 16/12/2021 cüa ChInh 
phü, UBND tinh Quâng Trj kinh dê nghj Hi dông nhân dan tinh quan tam, xem 
xét cho kiên chap thun ye ni dung báo cáo dé xuât chU tnrcing dâu tu Dir an 
lam co si triên khai thirc hin các buóc tiêp theo. 

UBND tinh dä hoàn thin Báo cáo d xu.t chU trixcing dAu tt.r Di.r an Xây 
dirng Trung tam Báo trçi xâ hi và Phc hôi chüc nàng dãnh cho ngui khuyêt 
tt tinh Quãng Trj trên ca sâ kiên gop ,2  kiên cüa các Bi, ngành Trung iiang. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, thông qua.!. 

Noi nit In: 
- Nhii trén; 
- TT. Tinh üy, TT.HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Các Sâ: LD-TB&XH, KH&DT, 

Tài chmnh, Y t, Ngoai vii; 
- CVP, PVP; 
- Urn VT, KGVX. 

Vô Van Hirng 
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