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U' BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc

Sô:A440/QD-UBND

Da N&'zg, ngày .2 tháng 4 nárn 2021

QUYET BNH
V vic tip nhn phi thy an ti Bnh vin Phi Ba Nng do T chfrc Friends
for International Tuberculosis Relief (FIT) tài tro
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANII PHO BA NANG
Can cá Luç2t To' chic chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cii' Lust tha do'i, ho' sung m5t so' diu cia Lut To' chüv ChInh phz và
Luat To chz,'c chInh quyên d.iaphu'cing ngày 22 tháng 11 nám 2019;
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Can c Nghj djnh so' 80/2020/ND-CF ngày 08 tháng 7 nãm 2020 cza
ChInh phü ye vic quán lj và th dyng vin trçl không hoàn li khOng thuc ho
trçr phát triên chInh thic cia các cci quan, to chic, Ca nhán ntthc ngoài dành
cho Viêt Nam,
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Cán ct Thông tw so' 225/2010/TT-BTC ngày 31 thang 12 nám 2010 cia
B truO71g B Tài chmnh quy d/nh chê d quán lj tài chInh nhà iurác dOi vái vin
trçr khong hoàn igi cza nu'ác ngoài thuôc nguôn thu ngdn sách nhà nuác,
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Theo d nghj cza Sá KI hoçich và Ddu tu' tgi Cong van so' 40 3/SKHDT
KTDN ngày 2. 2. tháng 4 nám 2021 ye vic tiêp nhan phi dy an tgi Bnh viçn
PhOi Dà Nãng.
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QUYET BJNH:
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Biu 1. Phê duyt tip nhan phi dr an tai Bnh vin Phi Dà Nng do T
cht'rc Friends for International Tuberculosis Relief (FIT) tài trçi vâi các nOi dung
chInh nhu sau:
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1. Ten khoãn vin tr?: H trc tin mt nhm thirc hin các ho.t dng phát
hiGn và diêu trj bnh lao näm 2021 t?i Bnh vin Phôi Dà Nng.
2. Ca quan chü quân: Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng.
3. Ben Tài trçi: T chi'rc Friends for International Tuberculosis Relief (FIT),
theo Giây dng k boat dng có ten là "Freundeskreis fur Intemationale
Tuberkulosehjlfe e.V" (FIT).
4. ChU khoãn viên trçi: S Y t.
5. Ca quan tip than và thirc hin: Bnh vin PMi Dà Nng.
6. Mc dIch cUa khoân vin trç: Nhm thrc hin các boat dng phát hin và
diêu trj bnh lao nm 2021 tai thành phô Dà Nng, h trq Bnh vin Phôi Dà Nng
trién khai các hot dng kbám, sang 19c phát hin sam bnh lao trong cong dông.
7. K& qua cüa khoãn vin trçi: Các hoat dQng dir ki&n trin khai gm: chiip phim
X quang k5 thuat so cho các dôi tuçYng nguy ca cao, xét nghim GeneXpert min phi
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cho nglxi có phim X quang phi nghi lao trong dçt khám sang l9c, nhcing d& t'..rqng
duçic chân doán lao së dugc tu van dieu trj mien phi tir Chuong trmnh chong lao quôc
gia, h tr di lai cho ngui tham gia khám sang icc...ti 10 phuàng trên da bàn thânh
phô Dà Nàng
8. Thi gian tip nhan: Tr tháng 4/2021 -3 1/12/2021.

vi

tth

1:
:3
08
1
02
/2

-2
9/
04

Noi nhIn:
-Nhudieu4;
- B KHDT;
- B Tài chInh;
- SâNgoi vi;
- To chc FIT
- Cong anTP;
- Liiu: VT, SK}{DT,
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9. Dja dim thirc hin: Thành ph6 Dà Nng.
10.Kinh phi vin trçi: 3 50.000.000 dng (Ba tram nám mwcri triu &ng).
Diu 2. Giao Sâ Y t chi dao Bnh vin Phi Dà Nng ph& hcp vâi các
dcin vj lien quan tiên hành thU. tic tiêp nhan và triên khai phi dir an dung mc
dich; thrc hin dung các quy djnh ti Nghj djnh so 80/2020/ND-CP ngày 08
tháng 7 näm 2020 cU.a ChInh phU. ye vic quàn 1 và sir d1ing vin trçi không
hoàn 1i khong thuc h trq phát triên chInh thU.c cüa các c quan, to chi'rc, cá
nhân nuOc ngoài dành cho Vit Nam; Thông tu so 225/2010/TT-BTC ngày 31
tháng 12 nàm 2010 cüa B tnxâng B Tài chInh quy djnh chê dO quãn l tài
chInh nhà nuâc dôi vâi vin trg không hoàn l.i cüa nuâc ngoài thuOc nguon thu
ngân sách nhà rnthc.
Diu 3. Quyt djnh nay có hieu lirc k tà ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph; Giám dc các SO: K ho?ch
và Dâu tu, Tài chInh, Y tê; Giám doe Bnh vin Phôi Dà Ning và lành dto các
dcm v lien quan can cU. Quyêt djnh thi hànhL.-,--

Lê Trurig Chinh

