
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2023 
(Dir tháo) 

NGH QUYET 
V chü trtrongdu tir Dir an "Xây dyngTrung tam Bão trçr xã hi và 

Phiic hoi chtrc nang danh cho ngtro'i khuyet tt tinh Quang Tr!  sir dyng 
vn ODA không hoàn 1i cüa ChInh phü Han Quc 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRj 
KHOA VIII, K( HQP THU 16 

Can c&Lut T chi:-c chlnh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015; 
Can ci: Lut szra dii, b sung môt sá diu cia Lutt T chi:'c ChInh phñ và 

Luát T chüc chInh quyn djaphwong ngày 22/11/2019; 
Can ci:- Luát ddu tir cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/06/2019; 
Can ci:- Luát Ngán sách Nhà nzthc 83/2015/QHJ3; 
Can c& Luát Quán lj no' cOng s 2 0/201 7/QHJ4; 
Can ci:- Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 0 6/4/2020 cüa ChInh pith huóig 

dán thi hành m3t s diu cta Lut Dcu tu- cOng; 
Can thNghj djnh s 114/2021/ND-CF ngày 16/12/2021 cüa ChInhphü v 

Quán lj và th dyng vn hO trqphát trkn chIn/i thi:-c (ODA) và vn vay u-u dâi cüa 
nhà tài tro' nirO'c ngoài; 

Can c& Van ban dng cña Phó Thu tu-óng ChInh phi Trn Lu-u Quang (tai 
so' 869/ VP CP-QHQT ngày 14/02/2023cüa Van phông CiiInh ph4); 

Xét T& trInh s /TTr-UBND ngày tháng 3 nám 2023 cza Uy ban 
nhán dan tinh Quáng Trj v dir tháo Nghj quyt Phê duyt chz trtroiig dcu tic dr an 
"Xáy dyng Trung tam Báo trc' xà hi và Phyc h3i chik náng dan/i cho nglrài 
khuyèt tat tinh Quáng Trj ", Báo cáo tMm tra cáa Ban Kin/i tl - Ngán sách Hi 
dng n/ian dan tin/i; kiin tháo luán cüa dgi biu Hói dng nhán dan tqi Içi) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt chü tnlcing du tu Dr an "Xây dirng Trung tam Bâo trçl 
xä hi và Phic hôi chiic näng dành cho ngiräi khuyêt tt tinh Quãng Trj" vói các 
ni dung nhu sau: 

1. Ca quan chü quân: UBND tinh Quãng Trj 
2. Nhà tài trçl: ChInh phü Han Quc thông qua Cci quan Hcip tác Quc t 

Han Quôc (KOICA) 
3. Miic tiêu, quy mô: 
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3.1. Mic tiêu 
- Mic tiêu dài han:  Là rnô hInh thi dim cho Vit Nam dê phát trin nhân 

rng trong cà nuóc. Hithng den xây dirng hoan thin h thông chàm sóc, giüp dc 
và phát triên d?yi song dành cho ngui khuyêt tat. 

- Miic tiêu ng&n hn 
+ Cung cp các djch vti phic hi, phüe lçri cho ntn nhân born mln, chit dc 

da cam và cài thin quyên cüa ngithi khuyêt tt bang cách thAnh 1p Trung tam 
Phic hôi chi'rc näng diia vao cong dông cap tinh. 

+ Tao cci hi cho ngtr&i khuy& tt ti tinh Quãng Trj và các khu c lan cn 
tinh Quãng Trj di.rçc d dãng tiép cn vói các hoat  dng chuyên sâu dãnh cho 
nguii khuyêt tat. 

3.2. Quy rnô: 
- Thành 1p và xây dirng Trung tarn Bào trçr xA hi và Phic hM chirc näng 

dành cho ngtr1i khuyêt tt tinh Quãng Tq trên din tIch dat sü dimg là 10.000 rn2. 
Quy mô xây drng bao gOrn khOi nhà chInh và các cOng trInh phi trçi khác. 

- Mua sm trang thi& bj phic hi chüc nàng bao grn thit bj chuyên mon 
và các xe 0 to chuyên diing (01 xe ô to 25 chO bao gôm thiêt bj nâng xe 1n, 01 xc 
ô to 12 ch và 01 xe ô to 04 chô bao gOm thiêt bj nâng xe lan). 

- Dào tao,  tp hu.n cho di ngü can b tinh Quâng Trj v quán l, phüc lqi 
xA hi và phiic hôi chüc näng. 

- Phát trin mng 1uri Phông phiic hi chüc nãng cong dng cüa Trung tam 
Bâo trcl xã hi và phiic hôi chirc nàng. 

- Trin khai các ch.rang trInh h trçl nguài khuyt tt. 
- Trin khai các hoat  dng lien quan dn dir an. 
4.Djadirnvàth&igian 
- Dja dirn: Phu?mg Dông Li.nmg, thành phê Dông Ha, tinh Quâng Trj 
- Tht'yi gian thrc hin: 04 nàrn (2022-2025) 
5. Tng müc du tu, ca cu ngun v,n 
Tng müc du tr: 12.670.000 USD, ttrclng &rang 293.3 10.500.000 dng, 

trong do: 
- Vn ODA khOng hoãn lai:  12.000.000 USD, t1.rang ducing 

277.800.000.000 dOng; 
- Vn di i'rng: 15.5 10.500.000 dng, tuang ducmg 670.000 USD. 
6. Ca ch tài chInh trong nuOc 
- Ngun vn ODA không hoàn lai:  Ngân sách nhà nuâc dtp phát toàn bO. 
- Ngun vn di rng: Ngân sách tinh chju trách nhirn b trI vn di üng 

cho dir an theo Quyét djnh so 26/2020/QD-TTg ngay 14/9/2020 cüa Thu tithng 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 nàm 2020 cüa Uy ban Thiicng viii Quôc 
hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô von dâu ti.r cong 
nguOn ngãn sách nhà nuóc giai doan 202 1-2025. 
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Diu 2. T chfrc thic hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t churc thrc hin Nghj quy&. Báo cáo B K 

hoach và Dâu tu gui cong ham cho Di sü quán Han Quôc ti Vit Nam sau khi 
chü trucmg dâu tu dir an dtrçic phê duyt. Chi dao  hoàn thin ho scr, thâm djnh phê 
duyt Báo cáo nghiên cfru khâ thi dir an theo dung quy djnh cüa Lut Dâu cong và 
pháp 1ut lien quan. 

2. Thu&ng trirc Hi dng than dan, các Ban cüa Hi dng nhãn dan, các T 
dti biêu Hi dông nhãn dan vá di biêu Hi dông than dan tinh phôi hcip vài 
Thuing trirc Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh giám sat vic thrc hin Nghj 
quyêt. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 
Nghj quyt nay dixçic Hi dng nhãn dan tinh Quáng Tn Khóa VIII, KS'  hçp 

thu 16 thông qua ngày tháng nàm 2023 và có hiu 1rc tir ngày thông qua.!. 

Ncri nhiIn: 
- UBTVQH; 
- ChInh phü; 
- Các B: K}{&DT, IC, LDTB&XH; 
- mu; u HDND, UBND, UBTWMTQTVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Van phông: DDBQH&HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC, LDTBXH; XD, TN&MT; 
- U HDND, UBND thành phô Dông Ha; 
- Lmi: VT, KTNS. 

CHU T•CH 

Nguyn Bang Quang 
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