UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 851 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại
trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2021 - 2023” tỉnh Lai Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi
của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính
về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án chương trình sử
dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư số 192/2011/TTBTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của
thông tư 219/2009/TT-BTC;
Căn cứ Công văn số 184/TTg-QHQT ngày 09/02/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia Dự án “Sáng kiến khu vực
ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” do
Quỹ Toàn cầu viện trợ;
Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-BYT ngày 08/4/2021 của Bộ Y tế về việc
phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét
kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu
phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ;
Căn cứ Công văn số 2962/BYT-KHTC ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc
triển khai thực hiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét
kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023; Công văn số 314/VSR-QTC
ngày 13/4/2021 của Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương về việc
kiện toàn ban quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ Sốt rét
kháng thuốc Artemisinin;
Thực hiện Thông báo số 156-TB/BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và cán bộ;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 963/TTr-SNV ngày
24/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và
loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021 - 2023” tỉnh Lai Châu
(sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Dự án).
1. Ban Quản lý Dự án là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, có chức năng làm đầu
mối giúp UBND tỉnh, Sở Y tế triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động Dự
án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin
giai đoạn 2021-2023” tỉnh Lai Châu do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao
và Sốt rét tài trợ theo đúng quy định. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm trước
pháp luật về toàn bộ hoạt động của dự án, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế
đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Quản lý Dự án
“Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai
đoạn 2021-2023” Trung ương.
Ban Quản lý Dự án có con dấu riêng, tài khoản riêng và mã số thuế riêng
để tiếp nhận, quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động của Dự án và thanh
quyết toán theo quy định.
2. Trụ sở của Ban Quản lý Dự án đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Lai Châu.
3. Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá các
hoạt động của Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện,
đảm bảo đúng mục đích và đạt mục tiêu của Dự án.
- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động của
dự án tuyến dưới đúng quy định của Dự án và các quy định của Nhà nước.
- Tiếp nhận và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Dự án tại tuyến
tỉnh theo đúng quy định của Dự án và của nhà nước.
- Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng các vật tư trang thiết bị của
Dự án cho tuyến tỉnh.
- Kiểm tra giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vật tư
trang thiết bị của Dự án cho tỉnh, huyện và xã Dự án.
- Định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo tiến độ hoạt động,
báo cáo tài chính... và báo cáo đột xuất (nếu có) cho Ban Quản lý Dự án Trung
ương theo quy định của Dự án.
4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
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a) Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban.
- Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Dự án:
+ Thư ký Dự án: 01 người.
+ Kế toán Dự án: 01 người.
+ Thủ quỹ, quản lý kho của Dự án: 01 người.
b) Biên chế: Không giao biên chế.
5. Kinh phí hoạt động của Dự án
Từ nguồn vốn đối ứng của địa phương cấp hằng năm theo cam kết của
UBND tỉnh. Dự kiến tổng kinh phí giai đoạn 2021 - 2023: 1 tỷ đồng (trong đó:
Năm 2021: 400 triệu đồng; năm 2022: 300 triệu đồng; năm 2023: 300 triệu đồng).
6. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2023.
Điều 2. Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt
rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021 - 2023” tỉnh Lai Châu gồm các
thành viên có tên sau:
(1) Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu - Trưởng
Ban Quản lý Dự án, thời gian kiêm nhiệm 45%.
(2) Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Lai Châu - Phó Trưởng ban Quản lý Dự án, thời gian kiêm nhiệm 45%.
(3) Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ký sinh trùng, côn trùng thuộc
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Thư ký Dự án, thời gian kiêm nhiệm 45%.
(4) Bà Bùi Thị Thơm, Kế toán Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh - Kế
toán Dự án, thời gian kiêm nhiệm 45%.
(5) Bà Hồ Thị Hiền, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Thủ quỹ, quản lý kho của dự án, thời gian kiêm
nhiệm 45%.
Các thành viên Ban Quản lý Dự án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và
được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành.
Điều 3. Ban Quản lý Dự án trình Sở Y tế Quyết định thành lập Ban Quản
lý Dự án huyện theo nội dung văn kiện dự án đã được Chính phủ và Bộ Y tế phê
duyệt theo quy định. Ban Quản lý Dự án giải thể sau khi kết thúc Dự án và có
văn bản báo cáo UBND tỉnh.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước
đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế,
Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn
và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” tỉnh Lai Châu;
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Ban Quản lý Dự án Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở: Nội vụ, Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải

