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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật 

thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” 

do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. 

 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 

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 Công văn số 2100-CV/TU ngày 09/02/2022 của Thường trực Tỉnh 

ủy về dự án “Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật thực tiễn trong lĩnh vực 

xây dựng tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm” do cơ quan Hợp tác quốc tế 
Nhật Bản (JICA) tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về 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 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, tổ chức 

Manabiya Tsubasa và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực hiện dự 

án “Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng 

tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm”; 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tại Tờ trình số 

17/TTr-CĐN ngày 28/12/2021 và ý kiến trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 195/SKHĐT-EDO ngày 18/01/2022 về việc đề nghị phê duyệt dự án “Hỗ 

trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng tại thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài 
trợ thông qua tổ chức Manabiya Tsubasa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx


2 

 

 

 

trợ với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật thực tiễn trong lĩnh 

vực xây dựng tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

3. Chủ dự án: Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.  

4. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm. 

5. Thời gian thực hiện: 03 năm (2022-2024).  

6. Mục tiêu và các hoạt động của dự án:  

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho 05 giáo viên ngành Kỹ thuật xây dựng 

của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận với những kiến thức về kỹ thuật xây dựng 

thực tiễn để giảng dạy lại cho 80 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, góp phần 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực xây dựng, đáp ứng yêu cầu của 

nhà tuyển dụng. 

b) Các hoạt động của dự án:  

- Tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng (tình hình việc làm, môi trường 

làm việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, khảo sát sự khác biệt giữa Nhật 

Bản và Việt Nam trong kỹ thuật xây dựng; kiểm tra kỹ năng, trình độ, phỏng vấn 

sinh viên Trường Cao đẳng nghề; kiểm tra năng lực, kiến thức cho 05 giáo viên...). 

- Chuyên gia Nhật Bản đến Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận đào tạo cho 

05 giáo viên, tổ chức thì đánh giá định kỳ và chọn 02 giáo viên xuất sắc sang Nhật 

Bản tập huấn. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị chuyên đề trực tuyến. 

- Chuyển giao chương trình, giáo trình giảng dạy nghề kỹ thuật xây dựng 

cho Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận. 

7. Tổng vốn dự án: Vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ là 10 triệu 

Yên Nhật, tương đương 87.400 đô la Mỹ (khoảng 1.986 triệu đồng), không thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nước, nhà tài trợ quản lý 100% nguồn vốn. 

Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tự quản lý và chịu trách nhiệm về mục 

đích sử dụng viện trợ, kết quả sử dụng viện trợ, đảm bảo tuân thủ quy định của 

pháp luật Việt Nam và cam kết với nhà tài trợ theo quy định tại Khoản 6, Điều 4, 

Chương I của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

8. Cơ chế tài chính áp dụng: 

- Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ: 100% vốn hỗ trợ của nhà 

tài trợ là 10 triệu Yên Nhật, tương đương 87.400 đô la Mỹ (khoảng 1.986 triệu 

đồng). 
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9. Phương thức thực hiện và quản lý dự án: Trường Cao đẳng nghề Ninh 

Thuận thành lập một tiểu ban phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan 

giám sát việc triển khai thực hiện dự án, chấp hành đúng quy định của pháp luật 

và quy định của nhà tài trợ; có trách nhiệm hỗ trợ nhà tài trợ giải quyết những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận có trách nhiệm: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được duyệt tại 

Điều 1 của Quyết định này; tuân thủ theo quy định về 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 ban hành theo Nghị định số 80/2020/NĐ-

CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 

31/5/2021 của UBND tỉnh về 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 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quy chế số 08-QC/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh 

ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.  

2. Chấp hành quy định của pháp luật trên lĩnh vực lao động, giáo dục – đào 

tạo, người nước ngoài ở Việt Nam và Luật bảo vệ Bí mật nhà nước…; phối hợp, 

trao đổi thông tin với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để đảm bảo an ninh, 

trật tự đối với các hoạt động của dự án. 

3. Sử dụng kinh phí tài trợ của dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 

225/2010/TT/BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý 

tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn 

thu ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan; quản lý, giám sát và 

báo cáo kết quả thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ KH&ĐT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN; 

- PACCOM Hà Nội và TPHCM; 

- Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, LĐTBXH; 

- LĐVP: LĐVP, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. MD 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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