
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   
Số:             /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày         tháng       năm 2021 

             
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện phi dự án  

“Lắp đặt hệ thống nước uống xử lý bằng tia cực tím UV-RO cho  

10 trường học tại huyện Hoằng Hóa và huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa”  

do tổ chức VNHELP, Hoa Kỳ viện trợ 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ về việc 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; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 75/SKHĐT-

KTĐN ngày 06 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 954/SKHĐT-KTĐN ngày 09 

tháng 02 năm 2021; của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 84/SNgV-HTQT ngày 26 

tháng 01 năm 2021; hồ sơ đề nghị của tổ chức VNHELP, Hoa Kỳ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

              

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện phi dự án “Lắp đặt 

hệ thống nước uống xử lý bằng tia cực tím UV-RO cho 10 trường học tại huyện 

Hoằng Hóa và huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa” do tổ chức VNHELP, Hoa 

Kỳ viện trợ với nội dung chính như sau:  

1. Tên phi dự án: Lắp đặt hệ thống nước uống xử lý bằng tia cực tím UV-

RO cho 10 trường học tại huyện Hoằng Hóa và huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

3. Chủ khoản viện trợ: Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa và Ủy ban 

nhân dân huyện Thiệu Hóa. 

4. Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức Vietnam Health, Education and 

Literature Project (VNHELP) (Giấy Đăng ký hoạt động tại Việt Nam số 

285/CNV-HĐ do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp ngày 19/12/2014; gia hạn, 

bổ sung, sửa đổi ngày 01/11/2018; trụ sở chính: 500 E. Calaveras Boulevard, 

Suite 235, Milpitas, CA 95035, USA). 
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5. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ: Lắp đặt 10 hệ thống 

nước uống xử lý bằng tia cực tím UV-RO nhằm cung cấp nước sạch cho các học 

sinh tại 10 trường học trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

6. Địa điểm thực hiện phi dự án: tại 10 trường học trên địa bàn huyện 

Hoằng Hóa và huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (gồm các trường mầm non: 

Hoằng Trường, Hoằng Tiến, Hoằng Ngọc và các trường tiểu học: Hoằng Phụ, 

Hoằng Thanh của huyện Hoằng Hóa; các trường mầm non: Thiệu Nguyên, 

Thiệu Phú và các trường tiểu học: Thiệu Giang, Thiệu Thành, Thiệu Vũ của 

huyện Thiệu Hóa). 

7. Quy mô, công suất: Lắp đặt 10 hệ thống nước uống xử lý bằng tia cực 

tím UV-RO theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước; công suất thiết kế 150 

lít/giờ. 

8. Thời gian thực hiện phi dự án: 03 tháng (kể từ thời điểm UBND tỉnh 

phê duyệt khoản viện trợ). 

9. Tổng vốn của phi dự án: 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu 

đồng); trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức VNHELP là 

365.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn dự án. 

10. Cơ chế áp dụng đối với khoản viện trợ: thuộc nguồn thu ngân sách 

nhà nước. 

11. Phương thức quản lý, thực hiện phi dự án: Chủ phi dự án trực tiếp 

quản lý, thực hiện phi dự án. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện Hoằng Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa (chủ khoản 

viện trợ) thực hiện công tác quản lý phi dự án tại địa bàn theo quy định; phối 

hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai 

thực hiện phi dự án, đảm bảo tiêu chuẩn về cấp nước sạch và các vấn đề liên 

quan cho các học sinh tại 10 trường học trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và huyện 

Thiệu Hóa theo quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch 

và Đầu tư), bên tài trợ và các cơ quan chức năng theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Hoằng Hóa, UBND huyện 

Thiệu Hóa thực hiện chế độ quản lý tài chính theo nguyên tắc trong quản lý và 

sử dụng viện trợ quy định tại Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP 

ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc 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 và các quy định khác có liên quan. 
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3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND huyện Hoằng Hóa, UBND huyện 

Thiệu Hóa và các đơn vị liên quan hỗ trợ, quản lý phi dự án theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến phi dự 

án theo quy định hiện hành của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an 

tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;                     
- Ủy ban Công tác về tổ chức PCPNN (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);   

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;      

- Tổ chức VNHELP; 

- Lưu: VT, THKH.                                                                               

KT.CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Văn Thi 
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