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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt văn kiện dự án trợ giúp các trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trong cuộc sống giai đoạn 2021-2026 do Hội khuyến học tỉnh làm chủ 

khoản viện trợ nhận tài trợ từ tổ chức PAMWF Hàn Quốc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP;  

Căn cứ Báo cáo số 264/BC-SKHĐT ngày 20/7/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về Báo cáo thẩm định văn kiện dự án trợ giúp các trẻ em hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trong cuộc sống giai đoạn 2021-2026 do Hội khuyến học tỉnh làm 

chủ khoản viện trợ nhận tài trợ từ tổ chức PAMWF Hàn Quốc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án trợ giúp các trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

trong cuộc sống với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Trợ giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 

cuộc sống giai đoạn 2021-2026. 

2. Tên bên tài trợ: Social Welfare Corporate Pyeong - Ahn Milal Welfare 

Foundation (PAMWF) - Là tổ chức Phi chính phủ của Hàn Quốc. 

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Chủ dự án: Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Sông Lô, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

6. Thời gian dự án: Trong 05 năm (2021-2026). 

7. Mục tiêu và kết quả của dự án: 

a) Mục tiêu: Nuôi dưỡng các học sinh mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh éo 

le đặc biệt khó khăn; đảm bảo kinh phí tối thiểu nuôi dưỡng các em học sinh đến 

khi ra trường và hòa nhập với xã hội; 

b) Đối tượng thụ hưởng: Học sinh được tuyển chọn từ huyện Lập Thạch và 

Sông Lô mồ côi cả ca lẫn mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ (nhưng không có khả năng nuôi 
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dưỡng và bảo hộ); gia đình nghèo quá đông con (không có khả năng chu cấp tài 

chính hoặc sinh hoạt tối thiểu cho con cái mình, cần được trợ giúp xã hội); Bố mẹ 

ly dị, mẹ đơn thân nuôi con nhưng sức khỏe yếu hoặc không đủ nhu cầu tài chính 

tối thiểu để chăm sóc con, giúp đỡ con đi học; bố hoặc mẹ bị khuyết tật nghèo, mất 

khả năng lao động cần giúp đỡ để thoát nghèo; 

c) Kết quả đạt được: Nuôi dưỡng 24 học sinh. 

8. Tổng vốn thực hiện: 4,7963 tỷ đồng (bốn tỷ, bảy trăm chính mươi sáu 

triệu, ba trăm nghìn đồng Việt Nam) tương đương 205.717 USD (Hai trăm lẻ năm 

nghìn bảy trăm mười bảy Đô la Mỹ), trong đó: 

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 4,7963 tỷ đồng tương đương 

205.717 USD. 

b) Vốn đối ứng: Tạm sử dụng có thời hạn cơ sở vật chất của Trung tâm Hy 

vọng huyện Lập Thạch (không định giá bằng tiền- không bàn giao quyền sở hữu). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND tỉnh ủy quyền cho Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 

Sở Ngoại vụ thực hiện việc Đàm phán và ký kết văn kiện (hoặc thỏa thuận tài trợ) 

chính thức theo quy định trong đó cần lưu ý một số nội dung: 

a) Nội dung ký kết phải rõ ràng từng công việc sẽ triển khai trong thời gian 

thực hiện dự án; các công việc có tham gia của tổ chức phi chính phủ và người 

nước ngoài cần làm rõ và lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ; 

không ký kết các nội dung ngoài nội dung đã được phê duyệt; lưu ý tất cả các ý 

kiến được nêu tại Báo cáo Thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

b) Vốn tài trợ phải được chuyển về tài khoản của Chủ khoản viện trợ; thống 

nhất cơ cấu nguồn vốn tài trợ với Nhà tài trợ để giám sát việc thực hiện theo hướng 

tập trung chủ yếu cho các đối tượng thụ hưởng là 24 học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn tại huyện Lập Thạch và Sông Lô được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hy vọng 

huyện Lập Thạch. 

2. Quá trình thực hiện Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm: 

a) Chỉ được phép triển khai sau khi văn kiện (hoặc thỏa thuận tài trợ) đã 

được ký kết. 

b) Thực hiện đầy đủ vai trò của chủ khoản viện trợ Phối hợp chặt chẽ với Uỷ 

ban nhân dân UBND cấp huyện nơi triển khai dự án, các cơ quan có liên quan tổ 

chức, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý và sử dụng viện trợ 

phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nếu thành lập Ban quản lý Dự án thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 

07/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Không được phối hợp với Nhà tài trợ thực hiện bất cứ hoạt động không 

liên quan đến nội dung khoản viện trợ đã phê duyệt khi chưa được cơ quan có 

thẩm quyền cho phép. 
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d) Báo cáo định kỳ các hoạt động của dự án với Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng 

gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để theo dõi, quản lý. 

3. Công an tỉnh thực hiện theo dõi chặt chẽ hoạt động của dự án; tạo điều 

kiện để dự án thực hiện có hiệu quả; kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh những 

vấn đề có liên quan ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, các hoạt 

động không liên quan đến dự án (nếu có) để kịp thời xử lý. 

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

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám Đốc các sở, ngành, đơn vị: Ngoại vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Vĩnh 

Phúc; thủ trưởng các cơ quan liên quan, Tổ chức PAMWF - Hàn Quốc căn cứ 

quyết định thực hiện. 

 

Nơi nhận:  
- Ban điều phối viện trợ nhân dân (b/c); 

- Chủ tịch (b/c);  

- Các PCT (p/h); 

- CPVP; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, TH2. 

  (V       -b).  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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