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            Quảng Trị, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

BÁO CÁO 

Thẩm định văn kiện khoản viện trợ “Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tâm thần nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2024” do Tổ chức Medipiece (Hàn Quốc) tài trợ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 483/SYT-NVY ngày 

15/03/2022 của Sở Y tế về việc thẩm định, phê duyệt dự án “Tăng cường dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ 

khuyết tật tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2024”. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp 

luật 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, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh như sau: 

I. Tóm tắt nội dung khoản viện trợ do Sở Y tế đề xuất 

1. Tên khoản viện trợ: Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 

nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị, 

giai đoạn 2022-2024 

2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Medipiece (Hàn Quốc)  

3. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Y tế 

5. Mục tiêu khoản viện trợ: Cải thiện chất lượng cuộc sống của 750 bà mẹ 

có con khuyết tật thông qua các hoạt động cải thiện chăm sóc sức khỏe tâm thần 

6. Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị 

7. Thời gian thực hiện: từ 01/3/2022 đến ngày 31/12/2024 

8. Nội dung thực hiện:  

- Đào tạo nâng cao năng lực nhóm đa ngành về chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cho 5-10 cán bộ y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội: thành lập và tổ chức 

hội thảo nhóm đa ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt hỗ trợ các gia đình 

có trẻ em khuyết tật; Tổ chức đào tạo bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến cho nhóm 

đa ngành chăm sóc sức khỏe tâm thân; Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo 

về chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bà mẹ có trẻ khuyết tật: 

Thực hiện khám và chẩn đoán sức khỏe tâm thần; Cung cấp trị liệu tâm lý. 

- Truyền thông giáo dục về sức khỏe tâm thần: Làm video truyền thông giáo 

dục về chăm sóc sức khỏe tâm thần, đồng thời cung cấp mã QR để phụ huynh trẻ 

khuyết tật có thể truy cập video trực tuyến; Tổ chức các hoạt động giao lưu (“cha 
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mẹ hạnh phúc-con hạnh phúc”) cho trẻ em khuyết tật và phụ huynh kết hợp truyền 

thông sức khỏe. 

9. Tổng vốn: 242.175 USD tương đương 5.482.844.700 đồng (Năm tỷ bốn 

trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm đồng) 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại:  242.175 USD tương đương 5.482.844.700 

đồng (Năm tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm 

đồng) 

- Vốn đối ứng: 0 

- Vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 22.640 VNĐ) 

II. Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 498/SKH-TH ngày 17/03/2022 gửi 

các cơ quan có liên quan đề nghị tham gia ý kiến về văn kiện dự án “Tăng cường 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà 

mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2024”.  

Hết thời gian yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản tham 

gia ý kiến của: Sở Tài chính (văn bản số 954/STC-TCHCSN ngày 22/3/2022); Sở 

Ngoại vụ (văn bản số 212/SNgV-HTQT ngày 22/3/2022); Sở LĐTB&XH (văn bản 

số 556/SLĐTBXH-BHXH ngày 22/3/2022) đồng ý với nội dung của dự án và đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án. 

Công ăn tỉnh không có văn bản tham gia ý kiến thì được hiểu là đồng ý với 

việc nội dung khoản viện trợ.  

 (Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị sao gửi kèm theo) 

 III. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành 

Hồ sơ trình thẩm định của Sở Y tế bao gồm: 

- Văn bản số 483/SYT-NVY ngày 15/03/2022 của Sở Y tế về việc thẩm 

định, phê duyệt dự án “Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhằm cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2022-2024”; 

- Văn bản thỏa thuận ngày 22/02/2022 giữa Sở Y tế và tổ chức Medipeace 

về hợp tác triển khai thực hiện dự án “Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 

thần nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng 

Trị, giai đoạn 2022-2024”;  

- Văn kiện khoản viện trợ “Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 

nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị, 

giai đoạn 2022-2024”; 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam số 269/CNV-HĐ ngày 

12/5/2015; 



3 

 

 

Hồ sơ trình của Chủ khoản viện trợ đầy đủ để thẩm định theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 8 tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ 

về việc 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. 

 2. Tính phù hợp của mục tiêu khoản viện trợ với mục tiêu phát triển 

của địa phương, đơn vị thụ hưởng 

Trong điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn, việc huy động nguồn vốn viện trợ 

không hoàn lại nhằm chăm sóc sức khỏe người dân nói chung và sức khỏe tâm 

thần của các bà mẹ có trẻ khuyết tật nói riêng là rất cần thiết. Dự án thực hiện với 

mục tiêu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần bền vững để hỗ trợ cho 

bà mẹ có trẻ khuyết tật, giúp họ được tiếp cận với các dịch vụ y tế thông qua trị 

liệu nhóm và cá nhân; từ đó nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 

các bà mẹ có trẻ khuyết tật.  

Mục tiêu của khoản viện trợ phù hợp với định hướng ưu tiên hợp tác của 

tỉnh Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 

của UBND tỉnh Quảng Trị về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính 

phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2025 và đáp ứng các điều 

kiện theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính 

phủ. 

3. Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ 

Tổ chức Medipiece (Hàn Quốc) được Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao 

cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam tại Giấy đăng ký số 269/CNV-HĐ ngày 

12/5/2015; trong đó, tại Điều 5 quy định Tổ chức được phép hoạt động tại tỉnh 

Quảng Trị. Giấy đăng ký có hiệu lực đến ngày 12/02/2025 phù hợp với thời gian 

thực hiện dự án. 

Nhà tài trợ có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định tại điểm d, khoản 2 

Điều 8 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ. Mục đích 

viện trợ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức Medipeace. 

4. Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ 

Trong thời gian qua, tổ chức Medipiace đã hợp tác với Sở Y tế thực hiện dự 

án Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (Quyết định số 1125/QDD-UBND ngày 04/5/2020). Ngoài ra, Sở Y tế 

cũng đã được UBND tỉnh giao làm chủ dự án Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo 

phục hồi chức năng do tổ chức HI tài trợ (Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018). Các dự án do Sở Y tế làm khoản viện trợ đã phát huy được mục tiêu 

đề ra, mang lại hiệu quả tích cực cho người hưởng lợi và tạo uy tín cao với các tổ 

chức tài trợ.  

Sở Y tế đảm bảo điều kiện tiếp nhận khoản viện trợ theo quy định tại điểm a, 

khoản 3, Điều 2 Nghị định số Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ. 

5. Ngân sách thực hiện 
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Tổng vốn thực hiện dự án: 242.175 USD tương đương 5.482.844.700 đồng 

(Năm tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm đồng) 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 242.175 USD tương đương 5.482.844.700 

đồng (Năm tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm 

đồng) 

- Vốn đối ứng: 0 

- Vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 22.640 VNĐ) 

6. Thời gian thực hiện dự án 

Theo nội dung văn kiện dự án, thời gian thực hiện của dự án từ 01/3/2022 

đến ngày 31/12/2024. 

Để việc triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với quy định khoản 1, 

Điều 4, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian thực hiện khoản viện trợ như sau: kể từ thời 

điểm khoản viện trợ được phê duyệt đến 31/12/2024. 

7. Về hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội và tính bền vững sau khi kết 

thúc  

Việc tiếp nhận khoản viện trợ sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của 750 

bà mẹ có con khuyết tật thông qua các hoạt động cải thiện chăm sóc sức khỏe tâm 

thần. Bên cạnh đó, khoản viện trợ nếu thực hiện thành công sẽ tạo uy tín với nhà 

tài trợ, tạo điều kiện tiếp tục vận động nguồn vốn để thực hiện các dự án chăm sóc 

sức khỏe các nhóm người dân yếu thế trong cộng đồng. 

8. Kiến nghị 

8.1. Để tiếp nhận và triển khai thực hiện khoản viện trợ theo cam kết với nhà 

tài trợ, phù hợp với quy định hiện hành 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; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt văn kiện khoản viện trợ “Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tâm thần nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh 

Quảng Trị, giai đoạn 2022-2024” với những nội dung sau: 

- Tên khoản viện trợ: Tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 

nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà mẹ có trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị, 

giai đoạn 2022-2024 

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

 - Chủ khoản viện trợ: Sở Y tế 

- Tên nhà tài trợ: Tổ chức Medipiece (Hàn Quốc)  

- Mục tiêu: Cải thiện chất lượng cuộc sống của 750 bà mẹ có con khuyết tật 

thông qua các hoạt động cải thiện chăm sóc sức khỏe tâm thần  

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Trị 
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- Thời gian thực hiện: kể từ thời điểm khoản viện trợ được phê duyệt đến 

31/12/2024 

- Tổng vốn thực hiện: 242.175 USD tương đương 5.482.844.700 đồng 

(Năm tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm đồng) 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 242.175 USD tương đương 5.482.844.700 

đồng (Năm tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm 

đồng) 

- Vốn đối ứng: 0 

- Vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 22.640 VNĐ) 

- Phương thức quản lý thực hiện: Sở Y tế quản lý, thực hiện khoản viện 

trợ.  

8.2. Sở Y tế chịu trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan tại địa phương tổ 

chức thực hiện và sử dụng kinh phí tài trợ đúng với mục tiêu khoản viện trợ được 

phê duyệt;  

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện 

khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                            

- Như trên;               

- Các Sở: Y tế, NgV, TC, LĐTB&XH; 

- Công an tỉnh; 

- Trung tâm HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, TH.                                                                      

                                                                                       

 KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nghiệm 
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