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TỜ TRÌNH 

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các dự án vận động viện trợ  

phi Chính phủ nước ngoài năm 2021 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 

Về kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2021 đối với triển khai các dự án hợp tác 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đã 

có Tờ trình số 864/TTr-SNgV ngày 20/8/2021 gửi UBND tỉnh về việc bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư đối với 03 dự án viện trợ PCPNN năm 2021 do Sở Ngoại vụ chủ 

trì thực hiện (đính kèm Tờ trình) 

Tại Quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 02/12/2019, UBND tỉnh đã ban 

hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2020-2025, trong đó giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chủ trì về công 

tác vận động viện trợ và quan hệ PCPNN. Tại Khoản 3 Phần 3 của Quyết định 

nêu rõ: vốn chuẩn bị các chương trình, dự án PCPNN: bố trí ngân sách chuẩn 

bị dự án và xúc tiến, vận động dự án giai đoạn 2019-2025 để thực hiện các 

nhiệm vụ hợp tác PCPNN. 

Nhằm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, Sở Ngoại vụ 

đã chủ trì, tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, các đối tác tiềm năng và 

địa phương triển khai các hoạt động vận động viện trợ PCPNN góp phần vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch 

Covid từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Ngoại vụ đã nỗ lực phối hợp với các sở 

ngành và tổ chức quốc tế, PCPNN vận động viện trợ 111 dự án với vốn cam kết 

năm đạt hơn 59 triệu USD.  

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ được UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí 

chuẩn bị đầu tư hàng năm để Sở chủ trì thực hiện công tác vận động viện trợ đã 

được UBND tỉnh giao (Quyết định 2785/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 về việc bố 

trí vốn năm 2020 cho Sở Ngoại vụ 185 triệu, Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019 về việc bố trí vốn năm 2019 cho Sở Ngoại vụ 120 triệu, Quyết định 

1140/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc bố trí vốn năm 2018 cho Sở Ngoại vụ 

140 triệu....). 

03 dự án Sở Ngoại vụ đề nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 gồm:  

1. Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá bom mìn, vật nổ tỉnh Quảng Trị, 

giai đoạn VII (2021-2025)” do tổ chức Mine Advisory Group (MAG/Anh) tài 

trợ từ nguồn viện trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Phát triển quốc tế Anh. 
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Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 290/QĐ-

TTg ngày 02/3/2021, trong đó giao Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ dự án (đính kèm 

Quyết định phê duyệt). 

2. Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy 

hiểm và hỗ trợ Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị” giai đoạn X 

(2021-2025)” do tổ chức Peace Trees Vietnam/Hoa Kỳ tài trợ. Đây là dự án tiếp 

nối thành công của dự án “Đội rà phá bom mìn lưu động - EOD tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn IX. Dự án giai đoạn IX do Sở Ngoại vụ chủ trì thực hiện. Trên cơ sở 

mối quan hệ hợp tác lâu năm với tổ chức Peace Trees Vietnam/Hoa Kỳ, Sở 

Ngoại vụ đã tiếp tục chủ trì vận động cho dự án giai đoạn X và đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 13/9/2021, 

trong đó giao Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì thực hiện dự án (đính kèm). 

3. Chương trình “Cải thiện điều kiện sống cho trẻ em, trẻ em gái và thanh 

niên bị thiệt thòi tại Quảng Trị giai đoạn 2022-2025” do tổ chức Plan 

International tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1271/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, trong đó giao Sở Ngoại vụ là chủ khoản viện 

trợ (đính kèm). 

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019: Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công 

khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm quy định: “Chương trình, 

dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định” và trên cơ sở hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

1793/SKH-TH ngày 13/8/2021, Sở Ngoại vụ kính đề nghị UBND tỉnh có văn 

bản giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ là đơn vị chủ trì vận động và thực hiện 03 

dự án trên và phê duyệt chủ trương bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư cho Sở Ngoại 

vụ (dự thảo văn bản gửi kèm). 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.N 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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