
 

 

ỦY 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 phi dự án “Tiếp nhận lô hàng 

quần áo viện trợ do tổ chức Good Neighbors International, Hàn Quốc”  

tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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

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 tháng 11 năm 2019; 

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; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án 

của Sở Ngoại vụ nộp ngày 04 tháng 10 năm 2021, nộp bổ sung ngày 11 tháng 

10 năm 2021; ý kiến của các cơ quan liên quan; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7784/SKHĐT-

KTĐN ngày 22 tháng 10 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

              

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tiếp nhận lô hàng 

quần áo viện trợ do tổ chức Good Neighbors International, Hàn Quốc tài trợ” tại 

tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chính như sau:  

1. Tên phi dự án: Tiếp nhận lô hàng quần áo viện trợ do tổ chức Good 

Neighbors International, Hàn Quốc tài trợ. 

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

3. Chủ khoản viện trợ: Sở Ngoại vụ. 

4. Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức Good Neighbors International, quốc 

tịch Hàn Quốc (Giấy đăng ký lập văn phòng dự án tại Việt Nam số 105/CNV-

VPDA do Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp ngày 

28/8/2019; trụ sở chính: 13, Beodeunaru-ro Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea). 
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5. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ: Tài trợ quần áo đồng 

phục xuất xứ Hàn Quốc (hàng mới 100%) cho học sinh nam, nữ nhằm giúp các 

em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, 

trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

6. Địa điểm thực hiện phi dự án: tại tỉnh Thanh Hóa. 

7. Thời gian thực hiện phi dự án: từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. 

8. Tổng vốn của khoản viện trợ phi dự án: 615.772,54 USD (tương đương 

14.082.717.989 VNĐ; tỷ giá tạm tính: 1 USD = 22.870 VNĐ), bằng 100% tổng 

vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Good Neighbors International (giá trị 

tương đương 01 công-ten-nơ 40ft, số lượng khoảng 26.595 chiếc quần/áo/váy). 

9. Cơ chế tài chính áp dụng đối với khoản viện trợ phi dự án: thuộc nguồn 

thu ngân sách nhà nước. 

10. Phương thức quản lý, thực hiện khoản viện trợ phi dự án: Chủ khoản 

viện trợ có trách nhiệm quản lý, thực hiện khoản viện trợ theo quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Ngoại vụ thực hiện quản lý khoản viện trợ phi dự án đảm bảo 

đúng mục tiêu, mục đích, trao tặng đúng đối tượng tiếp nhập và các nội dung phi 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nghiêm các quy định của 

pháp luật có liên quan; phối hợp với Tổ chức Good Neighbors International, Cục 

Hải quan Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, thực hiện thủ tục 

nhập khẩu hàng hóa viện trợ (quần áo đồng phục mới) và các thủ tục hành chính 

khác có liên quan đảm bảo theo quy định; phối hợp với Công an tỉnh quản lý 

hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn theo quy định; đồng 

thời, 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 Sở Ngoại vụ thực hiện chế độ quản lý tài 

chính theo nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ quy định tại 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. 

3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin danh 

sách các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cho Sở Ngoại vụ (nếu được 

yêu cầu) để triển khai thực hiện khoản viện trợ phi dự án đảm bảo theo quy định. 

4. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính; Công an tỉnh; 

Cục Hải quan Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan, theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, quản lý phi dự án và giải quyết kịp thời những công 

việc có liên quan đến phi dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

Ngoại vụ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Thanh 

Hóa; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

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

định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;                     
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c); 

- Bộ Tài chính (để b/c); 

- Ủy ban công tác về tổ chức PCPNN (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Văn phòng UBND tỉnh;      

- Tổ chức GNI tại VN; 

- Lưu: VT, THKH.                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Thi 
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