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   V/v tiến độ và dự kiến  

triển khai thực hiện dự án  

 
 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
 
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 613/SKH-TH ngày 

14/4/2021 báo cáo tiến độ và dự kiến triển khai dự án, Sở Lao động- TB&XH báo 

cáo như sau: 

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 5417/UBND-VX 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Bộ đề xuất với KOICA-Việt Nam vận 

động KOICA-Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ Dự án: “Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã 

hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị”. Với tổng kinh phí 

là: 13.975.000 USD, tương đương 325.128.375.000 đồng. Trong đó: Nguồn vốn 

ODA do KOICA tài trợ không hoàn lại 11.975.000 USD, tương đương 

278.598.375.000 đồng; còn lại là kinh phí đối ứng của tỉnh là 2.000.000 USD, tương 

đương 46.630.000.000  đồng (trong đó: 1.500.000 USD là vốn góp bằng diện tích 

đất để xây dựng Trung tâm và 500.000 USD là kinh phí trả lương cho cán bộ, nhân 

viên Trung tâm). 

Ngày 20/11/2020, Văn phòng KOICA-Việt Nam đã có Công thư KOICA-

VO-20-3923 về việc Thông báo tóm tắt đề xuất dự án: “Xây dựng Trung tâm bảo 

trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” đã được Văn 

phòng KOICA-Hàn Quốc chấp thuận xem xét tính khả thi của Dự án. 

Từ ngày 12/01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021, KOICA-Việt Nam và Tổ 

chuyên gia KOICA-Hàn Quốc đã có chuyến khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp và 

Online với UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan của tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị 

cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, kết quả chuyến làm việc đạt kết 

quả tốt. 

Đến nay (ngày 16/4/2021), Dự án “Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và 

phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” vẫn đang đợi kết quả 

chính thức phê duyệt của KOICA- Hàn Quốc. Nếu dự án được KOICA- Hàn Quốc 

chấp thuận tài trợ thì dự kiến sẽ triển khai thực hiện dự án từ năm 2022-2026. 

Sở Lao động-TB&XH báo cáo về tiến độ và dự kiến triển khai thực hiện Dự 

án “Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 

tỉnh Quảng Trị”./. 
 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                  
- Giám đốc, PGĐ phụ trách btxh; 

- Lưu: VT, BTXH. 

 
 

 

                    Lê Nguyên Hồng 
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