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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Trị, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

Thẩm định văn kiện dự án “Kết hợp các hình thức phát triển chuyên  

môn cho cán bộ quản lý và giáo viên (trong mạng lưới phát triển giáo dục 

toàn cầu)” - Dự án BLEND giai đoạn 2022-2023 do tổ chức VVOB tài trợ 

 

Ngày 02/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 397/TTr-SGDĐT 

kèm theo hồ sơ dự án về việc xin tiếp nhận dự án BLEND của tổ chức VVOB Việt 

Nam. 

Ngày 16/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 481/SKH-TH đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn kiện dự án theo ý 

kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật liên quan, 

Ngày 05/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lại hồ sơ thẩm định sau khi đã 

hoàn thiện văn kiện dự án. Đối chiếu 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 Giáo dục và Đào tạo đề xuất 

1. Tên khoản viện trợ: Kết hợp các hình thức phát triển chuyên môn cho 

cán bộ quản lý và giáo viên (trong mạng lưới phát triển giáo dục toàn cầu) - dự án 

BLEND  

2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Flemish Association for Development 

Cooperation and Technical Assistance (VVOB) 

3. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Giáo dục và Đào tạo  

5. Mục tiêu khoản viện trợ: Nâng cao năng lực cho 148 cán bộ quản lý và 

giáo viên chủ nhiệm của các trường tiểu học tham gia dự án về tổ chức các hoạt 

động phát triển chuyên môn trực tuyến về học thông qua chơi qua hình thức cộng 

đồng học tập chuyên môn và hỗ trợ chuyên môn.  

6. Địa điểm: Các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

7. Thời gian thực hiện: 01 năm từ tháng 03/2022 đến tháng 3/2023 

8. Nội dung thực hiện:  

- Xây dựng nền tảng và các khóa học trực tuyến trên Moodle: Xây dựng 

chương trình và tập huấn về cách sử dụng Moodle. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán thông qua các 

chương trình tập huấn và các buổi sinh hoạt cộng đồng học tập chuyên môn. 

- Trao đổi, chia sẻ thông tin và thu hoạch: Tổ chức các cuộc họp trao đổi và 

tham gia góp ý về thực hiện các buổi sinh hoạt cộng đồng học tập chuyên môn trực 

tuyến, tổ chức hội thảo thu hoạch và tổng kết dự án. 
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- Cung cấp trang thiết bị: Máy tính bảng, bàn phím và loa. 

9. Tổng vốn: 19.266 USD, tương đương 443.300.000 đồng (Bốn trăm bốn 

mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) và 168 bộ thiết bị gồm máy tính bảng, bàn 

phím và loa 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 19.266 USD, tương đương 443.300.000 đồng 

(Bốn trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) 

- Hiện vật: 168 bộ thiết bị gồm máy tính bảng, bàn phím và loa do tổ chức 

VVOB triển khai mua và cung cấp 

- Vốn đối ứng: 0 

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

(Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.009 VNĐ) 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 404/SKH-TH ngày 07/3/2022 gửi các 

cơ quan có liên quan đề nghị tham gia ý kiến về nội dung văn kiện khoản viện trợ.  

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 803/STC-TCHCSN ngày 11/3/2022); 

Công an tỉnh (văn bản số 434/CAT-ANĐN ngày 11/3/2022) đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án. 

Sở Ngoại vụ 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 Giáo dục và Đào tạo bao gồm: 

- Tờ trình số 397/TTr-SGDĐT ngày 02/3/2022 kèm theo hồ sơ dự án về việc 

xin tiếp nhận dự án BLEND của tổ chức VVOB Việt Nam;  

- Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 17/02/2022 giữa tổ chức VVOB Việt Nam 

và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị; 

- Phụ lục 3 kèm theo Biên bản thỏa thuận (phụ lục ngân sách hợp tác giữa 

VVOB và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị- thực hiện dự án BLEND); 

 - Văn kiện khoản viện trợ Kết hợp các hình thức phát triển chuyên môn cho 

cán bộ quản lý và giáo viên (trong mạng lưới phát triển giáo dục toàn cầu) - dự án 

BLEND  

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam số 26/CNV-VPDA ngày 

21/3/2018 của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; 

- Văn bản số 37/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 17/01/2022 của Cục Nhà 

giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về tiếp nhận và triển khai dự án BLEN của VVOB 

Việt Nam. 

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 
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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 để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học là cần thiết. Dự án 

thực hiện với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán 

của các trường tiểu học tham gia dự án về tổ chức các hoạt động phát triển chuyên 

môn trực tuyến thông qua hình thức cộng đồng học tập chuyên môn và hỗ trợ 

chuyên môn.  

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 VVOB  được Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao cấp Giấy đăng ký 

hoạt động tại Việt Nam tại Giấy đăng ký số 26/CNV-VPDA ngày 21/3/2018; trong 

đó, tại nội dung sửa đổi bổ sung Điều 3 quy định Tổ chức được phép hoạt động tại 

tỉnh Quảng Trị. Giấy đăng ký có hiệu lực đến ngày 11/4/2023 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 VVOB. 

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

Thời gian qua, Tổ chức VVOB đã tài trợ thực hiện Dự án “Lồng ghép các 

hoạt động học thông qua chơi cho học sinh tiểu học ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 do Sở Giáo dục và Đào 

tạo làm chủ khoản viện trợ). Dự án được thực hiện bước đầu tạo môi trường thuận 

lợi để học sinh được học thông qua chơi trong các hoạt động giáo dục, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã 

được UBND tỉnh giao làm chủ khoản viện trợ một số dự án liên quan đến công tác 

giáo dục trên địa bàn tỉnh (Dự án Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh 

Quảng Trị do tổ chức Room to Read tài trợ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1891/QĐ-UBND ngày 16/7/2020). Các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo 

làm chủ khoản viện trợ đã phát huy mục tiêu đề ra, mang lại hiệu quả tích cực cho 

công tác dạy và học.  

Sở Giáo dục và Đào tạo 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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5.1 Tổng vốn thực hiện dự án: 19.266 USD, tương đương 443.300.000 

đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) và 168 bộ thiết bị 

gồm máy tính bảng, bàn phím và loa. 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt: 19.266 USD, tương đương 

443.300.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) 

- Hiện vật: 168 bộ thiết bị gồm máy tính bảng, bàn phím và loa do tổ chức 

VVOB triển khai mua và cung cấp. 

- Vốn đối ứng: 0 

(Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.009 VNĐ) 

5.2 Tính chất khoản viện trợ 

Tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại văn bản số 803/STC-TCHCSN 

ngày 22/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, hoàn thiện văn kiện khoản viện 

trợ trong đó xác định khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

6. Thời gian thực hiện dự án 

Theo nội dung văn kiện dự án, thời gian thực hiện của dự án là 01 năm từ 

tháng 03/2022 đến tháng 3/2023. 

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: 01 năm kể từ 

thời điểm khoản viện trợ được phê duyệt. 

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 góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ 

quản lý và giáo viên cốt cán của các trường tiểu học tham gia dự án về tổ chức các 

hoạt động phát triển chuyên môn trực tuyến học thông qua chơi qua hình thức cộng 

đồng học tập chuyên môn và hỗ trợ chuyên môn. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt 

khoản viện trợ sẽ tạo uy tín với nhà tài trợ, tạo điều kiện tiếp tục vận động các 

khoản viện trợ khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

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 Dự án “Kết hợp các hình thức phát triển chuyên môn cho 

cán bộ quản lý và giáo viên (trong mạng lưới phát triển giáo dục toàn cầu)” - Dự 

án BLEND, với những nội dung sau: 

- Tên dự án: Kết hợp các hình thức phát triển chuyên môn cho cán bộ quản 

lý và giáo viên (trong mạng lưới phát triển giáo dục toàn cầu) - Dự án BLEND  

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Trị 

 - Chủ khoản viện trợ: Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Tên nhà tài trợ: Tổ chức Flemish Association for Development 

Cooperation and Technical Assistance (VVOB) 

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 

các trường tiểu học tham gia dự án về tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn 

trực tuyến học thông qua chơi qua hình thức cộng đồng học tập chuyên môn và hỗ 

trợ chuyên môn.  

- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

- Thời gian thực hiện: 01 năm kể từ thời điểm khoản viện trợ được phê 

duyệt  

- Tổng vốn thực hiện: 19.266 USD, tương đương 443.300.000 đồng (Bốn 

trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) và 168 bộ thiết bị gồm máy tính 

bảng, bàn phím và loa. 

Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt: 19.266 USD, tương đương 

443.300.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn); 

- Hiện vật: 168 bộ thiết bị gồm máy tính bảng, bàn phím và loa do tổ chức 

VVOB triển khai mua và cung cấp. 

- Vốn đối ứng: 0 

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

 (Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.009 VNĐ) 

- Phương thức quản lý thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, thực 

hiện khoản viện trợ.  

8.2. Sở Giáo dục và Đào tạo 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:                            

- UBND tỉnh;               

- Các Sở: GD&ĐT, TC, NgV; 

- Trung tâm HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, TH.                                                                      

                                                                                       

 GIÁM ĐỐC 

                      

 

 
 

Trương Chí Trung 
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