
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Ttr do - Hnh phüc 

      

So: 26 /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 10 tháng 3 nám 2023 

T TRINH 
Quyt dlnh  chü trirong du tir Dir an "Xâ7  ding Trung tam Bão trçr xã hi và 
Phiic hi chrc nãng dành cho ngirôi khuyet tt flnh QuãngTrj" sfr diingvn 

ODA viçn trçr khong hoan Ii cua Co quan Hçrp tac Quoc te Han Quoc 

KInh gui: Hi ding nhãn dan tinh Quâng Trj. 

Can cü Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19; 
Can cü Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut Du tLr công, Lut Dâu 

tii theo phuong thi'rc dôi tác cOng tir, Lust  Dâu tu, Lut Nba &, Lut Dâu thâu, 
Lut Din hrc, Lu,t Doanh nghip, Lut Thuê tiêu thi,,i dc bit và Lut Thi hành 
an dan sr ngày 11/01/2022; 

Can cü Lut Ngãn sách Nhà nuóc ngày 26/6/2015; 
Can cü Lut Quãn 1 nçi cong ngày 23/11/2017; 
Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 huàng dn thi hành 

mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; Nghj djnh so 114/20211ND-CP ngày 
16/12/202 1 cüa ChInh phü ye Quân 1 và si:r diing von h trçi phát triên chInh 
thirc (ODA) và von vay uu dãi cüa nhà tài trcl nithc ngoài; 

Can cü van ban so 869IVPCP-QHQT ngàyl4/02/2023 cüa van phông 
ChInh phü ye vic mua sam xc ô to trong khuôn khô dr an Xay dirng Trung tam 
bâo trçi xã hi và phiic hôi chüc nàng dành cho ngir&i khuyêt tt tinh Quãng Trj 
sü ding vin trçr không hoàn laj cüa ChInh phü Han Quôc; 

Can cü van ban s 9659/BKHDT-KTDN ngày 31/12/2022 v mua s.m Xe 
o to trong khuôn khO dir an Xây dmg Trung tam bâo trçi xã hi và phic hôi 
chirc nàng dành cho ngu?i khuyêt tt tinh Quáng Trj sü ding vin trç không 
hoàn lai cüa Chinh phü Han Quôc; 

CAn cü Nghj quyt s 63/NQ-HDND ngày 18/10/2022 cüa HDND tinh 
Quâng Tn tham gia kiên ye báo cáo dê xuât chü tnrong dâu ttr dir an: ,Xây 
dung Trung tam bâo trq xâ hi và Phc hôi chCrc nang dành cho ngi.thi khuyêt tt 
tinh Quãng Trj; 

Theo d xut cüa Sâ Lao dng - Thuong binh và XA hi ti Ta trInh s 
441/TTr-SLDTBXH ngày 04/3/2023 kern theo Báo cáo dé xuât chü truang Du 
an: Xây dimg Trung tam Bão trçi xã hi và Phiic hôi chüc nAng dãnh cho nguai 
khuy& tt tinh Quâng Trj, su diing vOn ODA vin trçi khOng hoàn lai cüa Co 
quan Hcp tác Quôc tê Han Quoc (KOICA) và Báo cáo k& qua thm djnh Báo 
cáo dê xuât chü tnrong dâu tu Dtr an "Xây dmg Trung tam báo trçl xä hi Va 
phiic hôi chuc näng dãnh cho ngu&i khuyêt tt tinh Quãng Trj" sCr ding von 
ODA vin trçl không hoàn lai cüa Co quan Hçcp tác Quôc té Han Quc (KOICA) 
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cUa So K hoch và Du tu tai  van bàn s 57/BC-SKH-TH ngày 28/02/2023. 

Th?c hin quy djnh ti dim c khoãn lDiêu 1 Lut so 03/2022/QH15; 
UBND tinh trinh Hi dông nhân dan tinh quyêt djnh chü truclng dâu tu Di.r an 
"Xây dirng Trung tam Bâo trçi xâ hi và Phc hôi chüc näng dành cho nguOi 
khuy& tt tinh Quãn Trj", sir ding von ODA vin trçl không hoàn 1ti cüa Ca 
quan Hçip tác Quc tê Han Quôc (KOICA) vOi các nOi  dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DI AN 

1. Ten dv an: Xây dirng Trung tam Bâo trçl xã hi và Phiic hi chrc nng 
dành cho ngi.rOi khuyêt tt tinh Quãng Trj 

2. Ca quan chü quân: UBND tinh Quãng Trj 
3. Chü dr an (dir kin): SO Lao dng Thuang binh và Xâ hi 

4. Nhà tài trçi: Ca quan Hçip tác Quc t H Quc (KOICA) 

5. Miic tiêu: 
5.1. Miic tiêu dài h?n:  Là mô hInh thI dim cho Vit Nam d phát triên 

nhân rng trong Ca nuOc. HuOng den xây drng hoàn thin h thông chäm sóc, 
giüp dei và phát triên dèi song dành cho nguOi khuyêt tat. 

5.2. Mc tiêu ngn han 
- Cung cp các djch vii phic hi, phüc iqi cho nan  nhân born mIn, chit 

dc da cam và câi thin quyên cüa nguOi khuyêt tt bang each thành 1p Trung 
tam Phic hOi chüc nàng dira vào c)ng dông cap tinh. 

- Tao ca hi cho nguOi khuy& tt ti tinh Quàng Tn và các khu vrc lan 
cn tinh Quâng Trj ducic dê dàng tiêp cn vOi các hoat dng chuyên sâu dành 
cho nguOi khuyêt tt, bao gOm: 

+ Quàn trj lng ghép: Lng ghép các dir an phiic hi dra vào cong  dng 
do chInh quyên dja phucing quân 1. 

+ Ph& hçip và quãng bá: Ph& hqp và h trçl cho các phOng phiic hM chüc 
näng cong dông, mng hrOi nhân viên cong tác xâ hi, các to chüc lien quan. 

+ Giáo dc và dào tao:  T chirc cac hoat  dng xây d%rng và dào tao  cho 
nhân viên hoat dng xã hi, nhân viên y tê thôn bàn và dào tao ye ph%ic hôi chüc 
nàng tai  nhà cho gia dInh và nguOi chAm soc. Sau khi có kinh nghim dào tao 
cho can bO tinh Quáng Trj, Trung tarn s dào tao  ye cong tác xã hi và phiic hôi 
chüc nàng cho các tinh lan cn trong khu virc mien Trung. 

+ Phiic hi chüc nàng, hOa nhp xâ hi: Cung cp chuang trInh phic hi 
chOc näng, hOa nhp xA hi cho nguOi khuyêt tt. Ap diing phuang pháp tiêp cn 
lay nguOi khuyêt tt và gia dInh lam trung tam, tang cuOng các chuang trInh 
nâng cao nh.n thüc ye khuyêt t.t và sr tham gia cüa xà hi h trçi nguOi khuyêt 
tt và chixang trInh xây drng mang  hr&i  cong  dOng h trçl các linh virc ye y tê, 
giáo diic, sinh kê, xã hi và trao quyên. 

+ Mo hInh phtic hi chOc näng dva  vào  cong  dng ben vftng (CBR): 
Trung tam bão trçl xâ hi và phiic hôi chirc n.ng áp diing mO hInh Vin phüc lcii 
xã hi Seoul dê gia dInh và ngixOi khuyêt tt có the có cuc song hanh  phic. Dv 
an nay s là mô hInh ben vUng và duqc mO rng tai  Vit Nam. 
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6. Quy mô và ni dung du tu: 
6.1. Thành lap và xay c4tng Trung tam Báo trçi x hói và Phuc hói chzc 

náng dành cho ngwài khuyêt tat tinh Quáng Trj 
- Trung tam Bâo trçi xâ hi vâ Phiic hi chrc näng dành cho nguTi khuy& 

tt tinh Quãng Trj së thit k theo mô hlnh cüa Vin phüc lçii xA hi Seoul (Han 
Qu&) vói quy mô nhó han bao gmcác chüc näng: Trung tam phiic hôi chüc 
náng, phUc lçi chung cho ngutii khuyêt tt tinh Quãng Trj; Hôtrc phic hôi chüc 
nang và trang thiêt bj y tê; Diêu hãnh các chuang trmnh bôi dueing b&i các 
chuyên gia ph%ic hôi chirc näng và than viên xã hi cüa trung tam... 

- Quy mô du tu xây dung: 
+ Din tIch dt sü ding xây dimg trung tam: 10.000 m2  (PhIa Dông: Giáp 

dithng Phan DInh Giót; Phia Tây: Giáp duing Hoãng Van Thii; PhIa Nam: Giáp 
dithng Lê Tr9ng Tan; PhIa Bäc: Giáp duing Lé Thanh Nghj). 

+ Nhóm loti, cp cong trinh: Nhóm B, cOng trInh dan during cp III. 
+ HInh thüc du tu: Xây dung mâi. 
+ Ni dung xây drng: Van phông và không gian cho tn lieu, giáo diic, 

hoat dng the chat và phüc lqi nhäm cái thin phüc lcci cüa nguthi khuyêt tt. 
+ Quy mô xây di.rng: Tng din tIch sü diing: 4.800m2/ Ti da: 4 tng; 

Các khôi nhà chInh: Khoang 4.250m2; Các khôi nhà phii (phOng may, phông 
din): Khoáng 350m2 và mt sO hng miic phii trçl khác. 

6.2. Mua sm trang thit bjphyc hi chik nàng 
- Thi& bj chuyên mon cho các trung tam diu trj trong Trung tam Bào trçl. 
- Thit bj, dimg ci cho các chucmg trInh hoat dng cong dng tai  trung 

tam và tai  các dja phirang. 
-Dung cui trçl giüp phiic hi chirc näng cho các phông phuic hi chüc näng 

cong dông vâ ngu?ii khuyét tat:  Xe lan, duing cit chinh hinh, khung tp di, gy, 
nang, tam tp dfrng, thanh song song, tam tp thàng bang,... 

- Trang bj trong khuôn kh Dir an các phi.rang tin xe ô to tir nun vn 
ODA vin trçi không hoàn 'ai  bao gôm: 01 xe ô to 25 chô bao gm thiêt bj nâng 
xe lan, 01 xe ô to 12 chô và 01 xe 0 to 04 ch bao gOm thiêt bj nãng xc ian. 

6.3. Dào tao, t2p huán cho di ngü can bç5 tinh Quáng Trj v quán l, 
phác lcii xà hi và phuc hôi ch&c náng 

Ni dung dào tao  s tp trung vào cong tác quãn l Trung tam bâo trci xA 
hi và phiic hôi chüc näng và các lTnh vrc vt 1 tnj lieu, vn dng trj lieu, thüy 
trj lieu, giáo dic tré khuyêt t,t, tu van và giáo duic cho phui huynh, ngôn ng1t tn 
lieu, tam l trj lieu, san xuât diing cIt trçi giüp, và cong tác xA hi. 

Du kin k& qua dào tao:  Trên 15 than viên chuyên mOn; Trên 20 nhàn 
viên ca bàn; Trên 15 than viên phát triên nguOn nhân lire; Trên 100 ngu.thi dào 
tao tai chô; và trên 100 ngtri dào tao  bôi durng. 

6.4. Phát trkn mang hthi Phông phuc hi ch&c náng cç3ng dng cza 
Trung tam Báo trcixà hói vàphuc hôi ch&c näng 
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Thãnh 1p 15 Phông phiic hi chirc nàng cong  ding tham gia mng luói 
cüa Trung tam bâo trçl xã hi và phiic hôi chüc nng. Các tInh nguyen viên lam 
vic ti Phông phic hôi chüc näng cong dông là y tê xã, phu&ng và thi. trãn. 

6.5. Trkn khai các chuvng trinh hô 1ro ngzthi khuyêt tt 

- Chi.rong trinh h trci nguäi khuyt tt ti nhà và tai  Phông phiic hôi chüc 
näng cong dông. 

- Chucrng trInh giáo diic. 
- Chrnmg trInh nâng cao quyn cho ngu?ii khuy& tt thông qua Hi Nguäi 

khuy& t.t và các Câu lac b ph%1 huynh tré khuyêt tat. 
- Chuccng trInh truyn thông dr an và 4n dng chInh sách h trçl, nâng 

cao nhn thüc cong  dông dja phuing. 
- Chuxing trmnh giám sat và dánh giá (M&E). 
- Thit 1p h thng tLr vn và giâi thiu vic lam. 
6.6. Trié'n khai các hoat dóng lien quan dIn dw an 
- Phi hqp long ghép các djch vi1 cüa các t chüc chüc phi chInh phü 

thông qua Trung tam. 
- Quân 1 dr an và diu ph& hoit dng h trçr ngi.r&i khuy& tt viii các t 

chüc lien quan. 
7.Diránnhóm:B. 
8. Thi gian thc hin: 04 näm (2022-2025) 
9. Dja dim thirc hin dr an: PhiRmg Dông LuGng, Thãnh ph Dông Ha, 

tinh Quãng Trj 
10. Tng müc du tis: 12.670.000 USD, tumg dixong 293.310.500.000 

dóng; Trong do: 
- Vé,n ODA vin thy không không hoàn lai: 12.000.000 USD, tixcmg 

drnmg 277.800.000.000 dông; 
- V6n di üng: 670.000 USD, tuang drnng: 15.51 0.500.000 dng. 
11. Co ch tài chInh trong ni.râc 
- Di vói ngun vn ODA vin trçl không hoàn lai: Ngân sách nhà nuâc 

cap phát toàn b; 
- Di vi vn d& frng: UBND tinh Quáng Trj chju trách nhim b trI vn 

dôi üng cho dr an theo Quyêt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cUa Thu 
ttràng ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 nàm 2020 cüa Uy ban Thu&ng vii Quôc 
hi quy djnh ye các nguyen tAc, tiêu chI và djnh mrc phân bô von dâu tu cong 
nguôn ngân sách nhà nuâc giai don 2021-2025). 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DVNG  BAO cAo BE XUAT 
CHU TRIYONG BAU TII DII' AN 

1. Tom tt qua trInh xãy drng báo cáo d xut chü tr.ro'ng du ttr dr 
an sfr ding vn vin trç không hoàn 1i cüa KOICA 

- Tháng 5/20 19, Medipeace, Vin phOc lçii xã hi Seoul, Sâ Lao dng - 
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Thucing binh và Xâ hi va S& Ngoi vi tinh Quãng Trj dã th chCrc Hi thâo dê 
bàn bc ye tam nhIn, chiên lucic h trçi ngui khuyêt t.t trong thii gian tii, các 
di tác dâ d xuât áp dmg mô hInh Vin phic lqi xA hi Seoul mt cách phü 
hqp cho Vit Nam. 

- Thông qua sir giüp dci, h trq kinh phi cüa Medipeace và Thu m1i cüa 
KOICA ti Hn Quôc, tirngày 8/11/2019 den 13/11/2019, Doàn cong tác cüa 
tinh Quàng TrI Trj do dông chI BI thu Tinh üy, ChU tjch HDND tinh lam 
Tru&ng doãn và 12 thãnh viên viên gôm dai  din lãnh dto và can b chuyên 
mon cUa các Sâ, ban, ngãnh lien quan dä den thàm Va hc tp mô hInh Vin 
phüc lçii xã hi - phic hôi chüc nng cho ngu?i khuyêt tt ti Han Quôc. Sau 
chuyn cong tác nói trên, UBND tinh dâ có cong van sO 5417/UBND-VX ngày 
22/11/2019 dé xuât Dir an "Xây drng Trung tam Bão trci xã hi và Phic hôi chüc 
nang cho ngui khuyêt tt tinh Quâng Trj, Vit Nam" (4n dng nguôn von 
ODA dê nghj KOICA tài trcl) trmnh B Kê hoch và Dâu ttx, Bô Lao dtng 
Thucmg binh và Xã hi, Bô Ngoi giao. 

- D tranh thu xin chU truang cUa các B, ngành lien quan trong vic 4n 
dng nguôn tài trq cüa KOICA cho Du an. Medipeace Vit Nam cüng dâ h trçi 
kinh phi de UBND tinh Quâng Trj to chcrc Hi thào tai  Ha Ni vào ngày 
12/12/2019 vói chü dê: "Tang cumg hçip tác quôc tê trong lTnh v1rc phuc lçii xä 
hi và phiic hôi chirc näng cho nguri khuyêt tt tinh Quãng Trj". Miic dIch Hi 
thâo là vn dng nguôn tài trçl cüa KOICA cho Du an "Xây dirng Trung tam 
Bão trq xà hi và Phic hôi chüc nàng cho nguñ khuyêt tt tinh Quãng Trj". Tai 
Hi thâo nay, dai  din Lành dao  Bô Lao dng Thucing binh và Xã hi, di din 
Lânh do B Ké hoach và Dâu tu, Länh dao  cüa KOICA tai  Vit Nam và mt so 
t chüc Quôc tê cQng cIA thông nhât cao, üng h tinh Quãng Trj vn dng, dê 
xuât Du an "Xây dijng Trung tam Bâo trçl xA hi và Phic hôi chuc nãng cho 
ngu&i khuyêt tt tinh Quãng Trj". 

- Sau hi tháo nêu trên, B K hoach và Dtu tu tai  Cong van s 
9238/BKHDT-KTDN ngày 11/12/2019 de nghj tinh Quãng Trj tiêp thu, bô sung 
mt sO kien dónggóp cüa các B, ngãnh Trung ucing lien quan, KOICA và 
các tO chüc Quôc te tai  Hi thâo ngày 12/12/2019; dông th?ii huOng d.n tinh 
Quâng Trj hoàn hin Dr an. 

- Ngày 14/01/2020, UBND tinh Quàng Trj cIA có Cong vAn s 
191/UBND-VX gui B Kê hoach và Dâu tu ye tuing dr an (PCP) "Xây dirng 
Trung tam Bâo trçl xA hi và Phic hOi chüc näng cho nguci khuyêt tt tinh 
Quâng Trj". Ngày 02/10/2020, UBND tinh có cong vAn so 4483/UBND-VX dé 
nghj Bô Ké hoach và Dâu tu, KOICA quan tam uu tien phe duyt Dr an "Xây 
dirng Trung tam Bâo trq xA hi và Phiic hôi chüc nAng cho nguii khuyet tt tinh 
Quâng Trj". 

- Ngay 07/7/2021, BO K hoach và DAu tu Co cOng van s 4371/BKHDT-
KTDN ye vic dê nghj UBND tinh 1p Báo cáo d xuât chü truong dâu tu, VAn 
kin các d%r an do KOICA vin trçi khOng hoàn iai• 

- Tir ngày 06/12/2021 dn ngày 13/12/2021, UBND tinh Quãng Trj và 
KOICA Vit Nam cIA to chrc khão sat, lam vic. Ngày 13/01/2022, UBND tinh 

______ _____________ - 
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Quâng Tn dã k kt Biên bàn thâo 1un thirc hin Dix an vâi Ca quan Hqp tác 
quôc tê Han Quôc (KOICA). 

- Trên ca so ni dung dâ duçic các ben thong nht ti Biên bàn thào 1un, 
UBND tinh Quãng Trj dã chi dao  1p Báo cáo dé xuât chü truang Dir an "Xây 
dimg Trung tam Bâo trcl xã hi và Phiic hôi chüc náng dành cho nguOi khuyet 
t.t ti tinh Quãng Trj" sà diing von không hoàn 1i cüa Ca quan Hçp tác Quôc tê 
Han Quôc (KIOCA). Can Cu quy djnh tai  Lutt Dâu tu cong näm 2019 và Nghj 
djnh s 1 14/2021/ND-CP ngày 16/12/202 1 cüa ChInh phü; ngáy 09/5/2022, 
UBND tinh Quãng Trj dà Co van bàn so 2032/UBND-KGVX gOi B Lao dng 
Thuang binh và Xã hi, van bàn so 203 3/UBND-KGVX gui Bô Tài chInh và 
van bàn so 203 41UBND-KGVX g1ri B Ké hoch và Dâu tu dê nghj tham gia 
kiên dôi vOi Báo cáo dê xuât chü tnrang dâu tu Dr an. 

- Báo cáo d xut chü truang du tu cüa dr an dä nhn dtrçic kin tharn 
gia cüa các B, ngành Trung uang gôm: Bô Ké hotch và Dâu tu (Van bàn so 

64221BKHDT-KTDN ngày 12/9/2022); B Tài chinh (Van bàn so 96761BTC-
QLN ngày 22/9/2022) và B Lao dng Thuang binh và Xâ hi (Van bàn so 

2326/LDTBXH-BTXH ngày 04/7/2022). UBND tinh dã chi dto SO Lao dng 
Thucing binh và Xâ hi chü trI, phôi hcip vOi SO Ké hoach và Dâu tu, SO Tài 
chInh và các ca quan, dan vj lien quan tiêp thu, giài trInh và hoàn thin Báo cáo 
dê xuât chü truang dâu tu Dis an "Xây dung Trung tam Bào trcl xã hi và Phiic 
hôi chOc nàng dành cho nguOi khuyêt tt tinh Quáng Trj" sO diing von ODA 
vin trçi không hoàn 'ai  cüa Ca quan HcTp tác Quôc t Han Quc, báo cáo 
HDND tinh. 

Ti Báo cáo s 71-BC/BCSD ngày 28/9/2022, Ban can sir dãng UBND 
tinh cting dã báo cáo và ti Thông báo so 369-TB/TU ngày 01/12/2022, ThuOng 
trirc Tinh üy Quàng Trj dôn chü tnrang tiêp nhin dr an "Xây dirng Trung 
tam Bào trcr xã hi và Phiic hôi chOc nang dãnh cho nguOi khuyt tt tinh Quang 
Trj" 

- Ngày 18/10/2022, HDND tinh Quáng Trj dã cóNghj quy& s 63/NQ-
HDND tham gia kiên ye báo cáo dê xuât chü truang dâu tu dr an: "Xay drng 
Trung tam Báo trçl xã hi và Phic hôi chOc nang dành cho ngtrOi khuyêt tt tinh 
Quãng Trj" trong do thông nhât vth ni dung Báo cáo dê xuât chü tnrang dâu tu 
dir an do UBND tinh trInh. 

- Thirc hin huOng dn cüa B K hoach  và Dâu ttr ti van bàn so 

6422/BKHDT-KTDN ngày 12/9/2022, IJBND tinh có dà TO trInh so 210/Un-
UBND ngáy 3 1/10/2022 gOi B Kê hoach và Dâu tu dé nghj thâm djnh, trinh 
Thu tuOng Chinh phü phe duyt chü truang dâu tu Dir an "Xay dirng Trung tam 
bâo trçi xA hi và phiic hôi chOc nAng dãnh cho nguOi khuyêt tt tinh Quãn Trj" 
sO diing von ODA vin trq không hoàn iai  cüa Ca quan Hçip tác Quôc te Han 
Quôc. 

- Ngày 31/12/2022, Bô K hoich và Du tu có Van bàn s 9659/BKI{DT-
KTDN tnmnh Thu tuOng ChInh phü ye vic mua sam xc ô to trong khuôn khô dx 
an xây dimg Trung tam bâo trçl xä hi và phiic hôi chOc näng dành cho ngixOi 
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khuyt tt tinh Quãng Trj si'r diing vin trçc không hoãn 1i cüa ChInh phU Han 
Quôc. Tii van ban nay, Bô Ké hoch vá Dâu tu nêu rö: "Can ct diem c, khoán 1 
Diêu 1 Luát so 03/2022/QHJS, H5i dOng nhán dan cap tinh sê quyêt djnh chü 
trwcrng dâu tw dw an dáu tu' nhóm B th dung vOn ODA cña nhà tài trci' nwO'c 
ngoài ". Bô Kê hoach và Dâu tu kiên nghj Thu tu&ng ChInh phü: "Giao UBND 
tinh Quáng Trj can ci kiên cia Thütwcmg ChInh phi ye vic tiêp nhán xe 0 to, 
hoàn thin Van kin dr an theo j kiên gop cüa các cc' quan và thwc hin thu 
tyc phê duyt chi trwo'ng dâu tu' dir an Xáy ding Trung tam báo trçf xâ hi và 
phyc hOi chü'c náng dành cho ngir&i khuyêt tt tinh Quáng Trj theo ding quy 
djnh tgi Luát sO 03/2022/QH15. 

- Ngày 14/02/2023, Van phông ChInh phü Co Van ban s 8691VPCP-
QHQT thông báo kiên chi dao  cüa Phó Thu tuâng ChInh phü Trân Luu Quang 
trong do dông chü trung UBND tinh Quâng Trj tiêp nhn 03 Xe Ô to chuyên 
ding dành cho ngu?ii khuyêt tt trong khuôn kho Dr an theo kiên nghj cüa B 
Kê hoch và Dâu tir tai  các van bàn néu trên. Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj 
chju trách nhim tiêp nhn và si:r ding 03 Xe 0 to nêu trên dung quy djnh; dam 
bâo vic triên khai Du an dat  các muc tiêu dê ra. 

Nhtr 4y, dn nay, chU tnrcmg tip nhn xc ô to thuc khuôn kh Du an dã 
dtrcic Thu tuàng ChInh phU dông ti Van bàn so 869/VPCP-QHQT ngày 
14/02/2023. Can cü diem c khoãn 1 Diêu 1 Lut so 03/2022/QH15 và kiên cüa 
B Kê hoach  và Dâu tir tai  Van bàn so 9659/BKHDT-KTDN ngày 31/12/2022, 
UBND tinh trInh HDND tinh quyêt djnh chü truong dâu tu dçr an theo thâm 
quyên quy djnh. 

2. Vic thm djnh chü trtro'ng du tir dir an, ngun vn và khã náng 
can doi von 

2.1. V4c thim djnli clzü trwo'ng dâu hr dr an 

- Báo cáo d xuAt chü trung du tu dir an cüa dir an dã nhn duc kin 
tham gia cüa các B, ngành Trung ucmg gôm: B Kê hoach  và Dâu tu (van bàn 
so 6422/BKHDT-KTDN ngày 12/9/2022); B Tài chInh (van bàn so 9676/BTC-
QLN ngày 22/9/2022) và B Lao dng Thucmg binh và Xã hi (van b so 
2326/LDTBXH-BTXH ngày 04/7/2022). HDND tinh Quãng Trj dã cO Nghj 
quyêt so 63/NQ-HDND ngày 18/10/2022 tham gia kiên ye báo cáo de xuât chu 
trucing dâu tu dr an: Xây dimg Trung tam Báo trçi xã hi và Phiic hi chüc nàng 
dãnh cho ngu?i khuyêt tt tinh Quàng Tn trong do thông nhât vói ni dung Báo 
cáo dé xuât chu truang dâu tu dir an. 

- Chu tri.rang du tu cUa dir an dã duçic S& K hoach  và Du tu thm dlnh 
tai Báo cáo thâm djnh so 571BC-SKIH-TH ngày 28/02/2023. 

2.2. Siy cn thit du tir dr an 
Quáng Tn làdja phi.rong chju ành hithng nng n cua born mIn, 4t 1iu 

nO trong và sau chiên tranh. Theo thông kê den cu8i nám 2021, toàn tinh Quãng 
Trj cO 28.853 nguñ khuyêt tat, trong do cO 6.809 trê em khuyêt tt dtrâi 16 tuôi 
và 22.044 ngu?i khuyêt tt nng dang duçic trq cap quôc gia hang tháng. 

Do có rt nhiu ngithi khuy& tt có nhu cu v báo trçl xã hi vá tip cn 
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vti các djch vi xã hi khác trong khi tinh chi có 2 cci so trq giüp xà hi cong 1p 
và 4 Co sO trçi giüp xâ hi Ui nhân, dáp irng thu câu nuôi duông, phitc hôi chüc 
nàng cho 361 nguOi khuyêt tt và dôi tuçing bâo trçi xâ hi. Mt khác, Co sO 
cong 1p (Trung tam Diêu during nguOi có cong và Báo trçr xâ hi) chi mOi thiic 
hin chüc näng nuôi dung nguOi già không noi ntrcing tra vâ tré em mô côi, 
chixa có diêu kin dê to chirc phiic hôi chcrc näng cho ngithi khuyêt tat; các co sO 
tu nhân con nhô lé, chi th%rc hin vic phc hôi chirc näng cho mt sO It tré em 
khuyt tat, chua có dieu kin dê nguOi khuyêt tt liru tth ma gia dInh, ngi.r&i than 
phãi &ra den co sO dê phiic hôi rôi dua ye nhà nên rat vat và và khó khàn. VI 
vy, vic xây dirng Trung tam Bâo trq xA hi và phiic hôi chirc näng cho ngtrOi 
khuyt tt tinh là rt can thiêt, dê tao  diu kin cho nguOi khuyêt tt d dãng tiêp 
cn phic hôi chüc näng và bâo trq xi hi. 

Thông qua dr an cüa Medipeace do KOICA tài trcl tai  tinh Quãng Trj, các 
cci quan, dja phucing cüa tinh Quâng Trj có cci hOi  lam vic vOi các chuyên gia 
Han Quôc và dã dê xuât tixOng xây dijng Dij an "Trung tam Bâo trçi xã hi và 
Phic hOi chüc näng dành cho ngisO'i khuyêttt tai  tinh Quãng Trj". Du an diiçic 
thirc hin sê tao  nên tang và các diêu kin tot dê dam bâo ngi.rOi khuyêt tt duçic 
nhn djch viii phüc igi xâ hi và phic hôi chüc näng toàn din. Day là mt d%r an 
mang tInh nhân van, là co hi dê ngithi tan tt hOa nhp cong  dông, phát huy 
näng lijc bàn than, Cong hiên cho xa hi. 

2.3. Tong má'c dàu tw: 12.670.000 USD, tuong ducmg 293.310.500.000 
dông. Trong do: 

- Vn KOICA vin trçi không hoàn lai:  12.000.000 USD, tuong duong 
277.800.000.000 dOng. 

- Vn di irng tü ngãn sách tinh: 15.510.500.000 dng, tuong duong 
670.000 USD. 

.. A . - . A. 2.4. Nguon von va kha nang can doi 
- Di vOi ngun vn ODA vin trcc không hoàn lai:  Ngân sách nhà nithc 

cap phát toàn b. 
- D& vOi vn di üng: UBND tinh Quãng Trj se trmnh cp có thim quyn 

bO tn vOn dOi L'mg theo Quyêt djnh sO 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu 
ti.rOng ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu cUa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 nàm 2020 cüa Uy ban ThuOng vi Quôc 
hi quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu Ut cOng 
nguôn ngân sách nhà nithc giai doan 2021-2025). Von di üng bá trI cho Dir an 
(15.510.500.000 dông) sê can dôi tr nguôn von dOi irng các dr an ODA thuc 
ngân sách tp trung duçic giao tai  Nghj quyet 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 
cüa HDND tinh (Biêu sO 3, phân II. Các dir an mOi giai doan  2021-2025 vOi 
tong von chua giao chi tiêt là 150.000 tniu dong). 

Sau khi dir an duçic phê duyt chü tri.rong dAu Ut, UBND tinh së báo cáo cap có 
thãm quyên bO trI kê hoach trung hn 202 1-2025 dê thrc hin dr an theo quy djnh cUa 
Lut Dâu Ut cOng. 

2.5. Tluri gian, liEn d3 lhrc hin d(r an: 04 näm là phü hçip vOl tin d b 
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trI vn cho dir an nhóm B theo quy djnh t,i khoãn 2 Diu 52 Lut Du ti.r cong 
s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

Vic d& xut th?yi gian thirc hin dr an tir 2022 den 2025 là phU hçip vài 
ni dung dir an dä diic B Kê hoch và Dâu tu báo cáo Thu tuóng ChInh phil 
tii van bàn so 9659/BK}IDT-KTDN ngày 31/12/2022 dông thi phü hqp vâi kê 
hoach näm tài chInh cüa Dir an dã duqc phia KOICA phê duyt (bAt dâu thc 
hiên tir näm 2022). 

3. Thm quyn quyt djnh chü trirong du tir diy an 
- CAn cü quy djnh tai Lust Du tu cOng nAm 2019 và Nghj djnh s 

114/202 1/ND-CP ngày 16/12/2021 cüa ChInh phü; ngày 09/5/2022, UBNT tinh 
Quáng Trj dA có van bàn so 203 2IUBND-KGVX gii Bô Lao dng - Thucmg 
binh và Xâ hi, vAn bàn s 2033/UBND-KGVX gili B Tài chInh; van bàn sO 
203 4/UBND-KGVX ngày 09/5/2022 và vAn bàn so 3967/UBND-KGVX ngày 
17/8/2022 gl'ri B Kê hoach và Dâu tix dé nghj tham gia kiên vào Báo cáo dê 
xut chü trumg dâu tu Du an Xây drng Trung tam Báo trçi xA hi và Phijc hôi 
chüc nAng dãnh cho ngu?i khuyêt tt tinh Quãng Trj sü diing vin trçi không 
hoàn laj  cüa ChInh phü Han Quôc. 

Ti van bàn sé, 6422/BK}IDT-KTDN ngày 12/9/2022 v tham gia kin 
dir thâo Báo cáo dê xuât chü truclng dâu tu dir an Xây dirng Trung tam Báo trçc 
xA hi và Phijc hi chirc näng dành cho ngi.thi khuyêt tt tinh Quâng Tn sil diing 
vin trçl không hoàn lai  cüa ChInh phü Han Quôc, Bô Kê hoch và Dâu tu có ' 
kiên nhu sau: "Trzr&ng hcip Dy an có hoat dng mua sam ó to, can cz Lieu 12 
Nghj djnh so 114/2021/ND-cP ngày 16/12/2021 cüa ChInhphz ye quán l và si 
dyng vOn ho tm phát triên chInh thzk (ODA) và vOn vay wu dâi cña nhà tài tm 
nwác ngoài, Thi ttrO7lg ChInh phz phê duyêt chá trucing dáu tu dir an ". 

Thirc hin yêu cu cüa B) K hotch và Du tu tai  van bàn nêu trên, 
UBND tinh dä chi do các cci quan, dan vj lien quan hoàn tat các thu tiic tham 
muu UBND tinh báo cáo B K hoach  và Dâu tu thâm djnh, trinh Thu tuàng 
ChInh phü quyêt djnh chü trwmg dâu tu dir an theo ni dung tai  Th trInh sO 
210/TTr-UBND ngày 3 1/10/2022. 

- Ti vAn bàn s ?659/B1DT-KTDN  ngày 3 1/12/2022 v vic mua s.m 
xe ô to trong khuôn khO dr an Xây dirng Trung tam bâo trq xA hi và phiic hôi 
chirc näng dành cho ngixi khuyêt tt tinh Quãng Trj sü dung vin trçr không 
hoân 1i cüa ChInh phü Han Quôc, Bô Kê hoch và Dâu tu có ' hen nhii sau: 

"a) V thdm quyn quylt djnh chü fruong dcu tit: Dir an có tdng mic &u 
hr 277,8 t" dOng, thuç3c linh vrc y té, van hóa, giáo dyc. Can ct khoán 4 Diu 9 
Luçt Dâu hr cOng, dr an thuç5c tiêu chIphán loqi nhóm B. 

Can ci ctiérm  c, khoán 1 Diu 1 Lut sO 03/2022/QHJ5, Hi dng nhân 
dan cap tInh sê quyét djnh chñ trucing dáu hr dr an dáu hr nhóm B th dyng vOn 
ODA cüa nhà tài trçr niràc ngoài. 

b) V thdm quyn quylt djnh mua scm 0 tO trong khuOn k/id Dir an 
Theo Biên ban tháo luán giIèa Cc' quan HQp tác Quôc té Han Qudc 

(KOICA) và Uy ban n/ian dan tin/i Quthng Trj kj ngày 13/01/2022 CO ni dung 
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KOICA sê hó trcl 03 xe ô to. Day là hang hóa thuc din phái du-crc Thz ttthng 
ChInh ph cho phép theo quy djnh tgi Nghj a*jnh  sO 114/2021/ND-C'P ngày 
16/12/202 1 cza ChInh phz ye quán lj và Sl4 dung ho trq phát triên chInh thzc 
(ODA) và vOn vay ztu dâi cüa nhà tài trç' ,nthc ngoài." 

B K hoach và Du tu kin nghj Thu tuâng Chinh phU: 

"Giao Uy ban nhán dan tinh Quáng Trj. 
- Can c& kkn cüa Thu ttthng ChInh phü v vic tiê'p nhán xe 0 tO, hoàn 

thin Van kin dr an theo kiên gOp cña các cc' quan và thrc hin tith tyc phê 
duyt chá trzrcrng dâu tw dir an Xdy drng Trung tam báo trçi xâ h5i và phuc hói 
chik náng dành cho ngw&i khuyêt tt tinh Quáng Trj theo dzng quy djnh tgi 
Luát sO 03/2022/QH15 ". 

- Can cir chü truong tip nhn xe ô to thuc khuôn kh Dir an dã duçic 
Thu tuàng ChInh phü dông tai  van bàn so 8691VPCP-QHQT ngày 14/02/2023. 
Vic trInh HDND tinh quyêt djnh chü tnlong dau tu d%r an là phü hqp vói thãm 
quyên quy djnh tai  diem c khoãn 1 Diêu 1 Lut so 03/2022/QH 15 và kiên cüa 
B Ké hoach và Dâu tlx ti Van bàn so 96591BKHDT-KTDN ngày 31/12/2022. 
Sau khi chü truong dâu ttr dr an &rcYc phé duyt, UBND tinh sê có van bàn báo 
cáo B Ké hotch và Dâu tu gui cOng ham cho Dai sü quán Han Quôc tai  Vit 
Nam dé thrc hin các b'thc tiêp theo. 

III. DANU MVC  HO S( KEM THEO 

1. Van bàn s, 869/VPCP-HTQT ngày 14/02/2023 cüa Van phông ChInh 
phü ye vic mua sam xc ô tO trong khuôn khô dr an Xây dirng Trung tam Bão 
trq xà hi và Phiic hôi chüc nàng dành cho ngix?i khuyêt tt tinh Quãng Trj si:r 
diing vin trçl không hoàn lai  cüa Chmnh phü Han Quoc. 

2. Van bàn s 96591BK1-IDT-KTDN ngày 31/12/2022 v mua smxe 0 tO 
trong khuôn khô d%r an Xây dimg Trung tam bâo trçi xA hi và phiic hôi chrc 
nàng dành cho ngu?ii khuyêt tt tinh Quãng Trj sr diing vin trçl không hoàn lai 
cüa ChInh phü Han Quôc 

3. Nghj quyt s 631NQ-HDND ngày 18/10/2022 cüa HDND tinh Quãng 
Trj tham gia kiên ye báo cáo dê xuât thu trucmg dâu tu dr an: Xây dirng 
Trung tam bào trçl xâ hi và Phiic hOi chirc näng dành cho ngi.r?ii khuyêt tt tinh 
Quãng Tn; 

4. Báo cáo d xut chü truong du tu theo quy djnh cüa Lut Du ttr cong 
so 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Ngh djnh so 114/2021tND-CP ngày 
16/12/202 1 cüa ChInh phil. 

5. Bao cáo thm djnh thu tnxong du ttx s 57/BC-SKH-TH ngáy 28/02/2023 
cüa SÔKê hoach  và Dâu tti dOi vâi Dir an Xây drng Trung tam bâo trçl xâ hi và 
phiic hôi chuc näng dành cho ngu&i khuyt tt tinh Quãng Trj" sü d1ng vn ODA 
vin trçi không hoãn lai  cüa Co quan Hçip tác Qu& t Han Qu& (KOICA). 

6. COng ham s KOICA-VO-21-1917 ngày 29/6/2021 cüa KOICA. 
7. Yan bàn so 437 1/BKHDT-KTDN ngày 07/7/202 1 cüa Bô K hoch và 

Dâu tu ye vic 1p báo cáo dê xuât chü truong dâu tu, van kiin các dr an do 
KOICA vin trçl khOng hoàn lai• 
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8. Biên ban Thâo 1utn thrc hin dij an ngày 13/01/2022 gi&a UBND tinh 
Quáng Trj vâi Co quan Hqp tác Quôc tê Han Quôc (KOICA) ye Dián Xây 
drng trung tam bão trçr xA hi và phic hôi chirc näng cho ngu?ii khuyêt tt ti 
tinh Quãng Tn, Vit Nam. 

9. Van ban s 6422/BKHDT-KTDN ngây 12/9/2022 cüa B K hoch và 
Du tiz v tham gia kiên dr thâo Báo cáo dê xuât chü truong dâu tu dr an Xâ 
dirng Trung tam Báo trç! xâ hi và Phiic hôi chüc nng dành cho ngithi khuyêt 
tt tinh Quãng Trj sü dicing vin trçr không hoán lai cüa ChInh phü Han Quôc; 

10. Van ban s 2326/LD1'BXH-BTXH ngày 04/7/2022 cUa Bô Lao dng 
Thuong binh và Xã hi ye tham gia kiên Báo cáo dê xuât chU tnrong dâu tu dr 
an Trung tam Báo trçl xã hi và Phic hôi chüc näng dành cho ngu?ñ khuyêt tt 
tinh Quãng Trj; 

11. Van ban s 9679/BTC-QLN ngày 22/9/2022 cUa BO Tài chInh v vic 
tham gia kiên Báo cáo dê xuât chü tnxcing dâu tu dir an Trung tam Bão trq xA 
hi và Phiic hôi chüc nàng dãnh cho ngui khuyêt tt tinh Quãng Trj; 

12. Van ban s 3598/STC-QLG&CS ngày 03/10/2022 cüa S Tài chInh 
tinh Quáng Tn ye mua sam tài san ph%ic vi hot dng dir an. 

* UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chü tnrang 
dâu tu Dir an "Xây dirng Trung tam Báo trçi xã hi và Phc hôi churc näng dành 
cho nguii khuyêt tt tinh Quáng Trj" si:r ding vin trçi không hoàn 1i cüa Co 
quan Hçip tác Quôc tê Han Quôc (KOICA)./. 

No'i n1:n: TM.UY BAN NHAN D 
- Nhu trén; 
- Thi.thng trrc Tinh üy (Báo cáo); 
- Ban KTNS, HDND tinh; 
- ChU tch, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, LDTB&XH, TC, 
XD, TN&MT, Y t, Ngoi vii; 

- C%ic Hái quan tinh; 
- UBND TP Dông Ha; ___ 
- CVP, các PVP UBND tinh; Van Htrng 
- Luu VT,  KGVX.jJJ 

CHU TICH 
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