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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại 

của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

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

ban hành 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 hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; 

 Thực hiện Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về 

tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2013-2015 và 

những năm tiếp theo; 

 Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 607/SNgV-HTQT ngày 

05/9/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xúc tiến vận 

động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025”. 

 Giao Sở Ngoại vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Chương trình; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và ĐT; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC1. 
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