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            Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

BÁO CÁO 

Thẩm định văn kiện Dự án “Cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình  

nạn nhân Covid-19 tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong” do những  

người bạn Dự án RENEW tài trợ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 

16/3/2022 kèm theo hồ sơ dự án của UBND xã Triệu Đại về việc đề nghị thẩm 

định văn kiện phi dự án. 

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 UBND xã Triệu Đại đề xuất 

1. Tên khoản viện trợ: Cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân 

Covid-19  

2. Tên nhà tài trợ: Hội những người bạn Dự án RENEW (Hoa Kỳ) 

3. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

4. Chủ khoản viện trợ: UBND xã Triệu Đại 

5. Mục tiêu khoản viện trợ: Hỗ trợ cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình 

nạn nhân Covid-19 ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

6. Địa điểm: Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022 

8. Nội dung thực hiện: Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị 

Liên ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

9. Tổng vốn: 7.290 USD, tương đương 167.691.000 đồng (Một trăm sáu 

mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn) 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 5.000 USD, tương đương 115.014.403 đồng; 

- Vốn đối ứng: 2.290 USD, tương đương 52.676.597 đồng do gia đình đóng 

góp và các nguồn từ thiện khác tài trợ.  

Vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước 

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 23.003 VNĐ) 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 523/SKH-TH ngày 22/3/2022 gửi các 

cơ quan có liên quan đề nghị tham gia ý kiến về tiếp nhận khoản viện trợ.  
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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 1016/STC-TCHCSN ngày 25/3/2022); 

UBND huyện Triệu Phong (văn bản số 916/UBND-TH ngày 24/3/2022). 

Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh chưa có văn bản tham gia nhưng phản hồi thông 

tin là 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. 

(Văn bản các đơn vị gửi kèm theo) 

Sở Xây dựng không có văn bản tham gia ý kiến và phản hồi thông tin thì 

được hiểu là đồng ý với việc tiếp nhận khoản viện trợ.  

 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 UBND xã Triệu Đại bao gồm: 

- Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 16/3/2022 kèm theo hồ sơ dự án của 

UBND xã Triệu Đại về việc đề nghị thẩm định văn kiện phi dự án; 

- Thư thông báo ngày 07/3/2022 của tổ chức RENEW về việc những người 

bạn của dự án RENEW cam kết tài trợ 5.000 USD hỗ trợ cải tạo nhà cho gia đình 

bà Đặng Thị Liên;  

- Văn kiện khoản viện trợ cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân 

Covid-19 do những người bạn RENEW tài trợ; 

- Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 21/2/2022 của UBND xã Triệu Đại về 

việc đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhà ở. 

Hồ sơ trình của Chủ khoản viện trợ cơ bản 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 

Theo nội dung đề xuất của UBND xã Triệu Đại, gia đình bà Đặng Thị Liên 

(sinh năm 1972, nghề nghiệp: Làm ruộng, nơi ở: thôn Đại Hòa, xã Triệu Đại) có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có mẹ già bị mù, chồng mắc bệnh tâm thần, hai con 

nhỏ đang trong độ tuổi đến trường. Đặc biệt, năm 2021, bà có con mất sau khi tiêm 

vacxin phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bà Liên sinh sống bằng nghề làm ruộng, 

thu nhập bấp bênh, căn nhà đang ở đã xây dựng từ hai mươi năm trước, hư hỏng và 

có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Do vậy, những người bạn của Dự án RENEW đã cam 

kết tài trợ 5.000 USD hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình bà Đặng Thị 

Liên là những nổ lực rất đáng trân trọng và cần triển khai sớm. Dự án thực hiện sẽ 

góp phần giúp gia đình có nơi ở kiên cố, động viên những người yếu thế vượt qua 

những khó khăn hiện tại để vươn lên trong cuộc sống. 

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 
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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. Phương thức viện trợ 

Theo nội dung đề xuất, UBND xã Triệu Đại xây dựng văn kiện khoản viện 

trợ theo phương thức phi dự án.  

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ; khoản viện trợ nêu trên thuộc phương thức viện trợ dự 

án. Để tạo điều kiện cho Chủ dự án tiếp nhận khoản viện trợ, tranh thủ thời tiết 

thuận lợi để sớm triển khai thi công xây dựng công trình, trước mắt, cơ quan thẩm 

định chấp thuận các nội dung đề xuất phê duyệt. Tuy vậy, sau khi khoản viện trợ 

được phê duyệt, đề nghị UBND xã Triệu Đại hoàn thiện nội dung văn kiện dự án 

trước khi tổ chức thực hiện theo mẫu phụ lục II kèm theo Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ. 

Văn kiện dự án sau khi hoàn chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ), Sở 

Ngoại vụ (01 bộ) để theo dõi, giám sát. 

4. Chủ khoản viện trợ của dự án 

Theo nội dung văn kiện, chủ dự án là UBND xã Triệu Đại và gia đình nạn 

nhân. 

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020, cơ quan thẩm định đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Chủ khoản viện trợ 

của dự án là UBND xã Triệu Đại. 

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

Hội những người bạn Dự án RENEW (Hoa Kỳ) thông qua các cựu chiến đã 

có nhiều đóng góp hiệu quả cho cho tỉnh Quảng Trị trong việc khắc phục hậu quả 

bom mìn thông qua Dự án RENEW. 

Một số dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Hội những người bạn 

Dự án RENEW tài trợ đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại các Quyết 

định: Số 918/QĐ-UBND ngày 14/5/2015, số 1695/QĐ-UBND ngày 21/7/2016, số 

358/QĐ-UBND ngày 21/02/2019. 

Với mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ đã hợp tác trước 

đây, việc tỉnh Quảng Trị tiếp nhận khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài từ Hội 

những người bạn Dự án RENEW (Hoa Kỳ) là phù hợp. 

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

 Dự án đề xuất có cấu phần, hạng mục đầu tư đơn giản, kinh phí đầu tư thấp 

với mục tiêu là cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng nông thôn.  

UBND xã Triệu Đại 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. 

7. Ngân sách thực hiện 
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Sở Tài chính (tại văn bản số 1016/STC-QLNS ngày 25/3/2022) đề nghị 

không quy định phần vốn đối ứng (2.290 USD, tương đương 52.676.597 đồng) vào 

tổng kinh phí thực hiện dự án do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. 

Tuy vậy, căn cứ khoản 9, Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 

của Chính phủ, việc đề xuất đưa phần vốn đối ứng từ phần đóng góp của gia đình 

và các khoản tài trợ từ thiện khác là phù hợp đồng thể thể hiện rõ cam kết của gia 

đình và địa phương trong thực hiện khoản viện trợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 

phê duyệt ngân sách thực hiện dự án như sau: 

- Tổng vốn thực hiện: 7.290 USD, tương đương 167.691.000 đồng (Một 

trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn) 

Trong đó: 

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 5.000 USD, tương đương 115.014.403 đồng; 

+ Vốn đối ứng: 2.290 USD, tương đương 52.676.597 đồng do gia đình đóng 

góp và các nguồn tài trợ từ thiện khác 

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

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 23.003 VNĐ) 

8. 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 gia đình bà Đặng Thị Liên có nhà ở 

đảm bảo an toàn, động viên gia đình vươn lên cuộc sống. 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 hỗ trợ điều kiện sống cho các nhóm người 

dân yếu thế trong cộng đồng. 

9. Kiến nghị 

9.1. Khoản viện trợ đề xuất có ý nghĩa nhân đạo cao và rất thiết thực. Để tiếp 

nhận và sớm 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 Dự án “Cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân Covid-19 tại 

xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong” với những nội dung sau: 

- Tên dự án: Cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân Covid-19 tại xã 

Triệu Đại, huyện Triệu Phong 

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

 - Chủ khoản viện trợ: UBND xã Triệu Đại 

- Tên nhà tài trợ: Hội những người bạn Dự án RENEW (Hoa Kỳ) 

 - Mục tiêu: Hỗ trợ cải tạo và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân Covid-19, 

góp phần giúp gia đình có nơi ở kiên cố, động viên những người yếu thế vượt qua 

những khó khăn hiện tại để vươn lên trong cuộc sống. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 
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- Tổng vốn thực hiện: 7.290 USD, tương đương 167.691.000 đồng (Một 

trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn) 

Trong đó: 

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 5.000 USD, tương đương 115.014.403 đồng; 

+ Vốn đối ứng: 2.290 USD, tương đương 52.676.597 đồng do gia đình đóng 

góp và các nguồn tài trợ từ thiện khác 

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

 (Tỷ giá quy đổi tại thời điểm lập văn kiện: 1 USD = 23.003 VNĐ) 

- Phương thức quản lý thực hiện: UBND xã Triệu Đại quản lý, thực hiện 

khoản viện trợ.  

9.2. Sau khi dự án được phê duyệt, đề nghị UBND xã Triệu Đại: 

- Hoàn thiện nội dung văn kiện dự án trước khi tổ chức thực hiện theo mẫu 

phụ lục II kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ, 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ), Sở Ngoại vụ (01 bộ) để theo dõi, giám sát. 

- 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: NgV, TC;  

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Triệu Phong; 

- UBND xã Triệu Đại; 

- Trung tâm HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, TH.                                                                      

                                                                                       

 GIÁM ĐỐC 

                      

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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