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BIÊN BẢN 

Họp giao ban định kỳ về phối hợp triển khai thực hiện dự án  
Hòa nhập 1 tại tỉnh Quảng Trị 

 
 

 

Chiều ngày 06/4/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp 

giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động 
khởi động tới tháng 3/2022 và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 4-

6/2022 của dự án Hoà nhập 1 tại tỉnh. 

Thời gian: 14h00-16h00 ngày 06/4/2022 (Thứ Tư) 

Hình thức họp: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua Zoom  

Mục đích:  

- Báo cáo các hoạt động khởi động tới tháng 3/2022 

- Trình bày kế hoạch hoạt động tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 của dự án 
Hoà nhập 1 tại tỉnh Quảng Trị   

- Thống nhất cơ chế điều phối giữa các bên trong việc chia sẻ thông tin, 
giám sát, báo cáo. 

Thành phần: 

- Bà Nguyễn Triều Thương, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì cuộc họp và sự 

tham gia của các cán bộ liên quan; 

- Ông Trần Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế;  

- Ông Trần Hùng Minh, Giám đốc Dự án Hoà nhập 1, Trung tâm Sáng kiến 
Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và các cán bộ liên quan; 

- Ông Phạm Dũng, Giám đốc tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam  

(MCVN) tại Việt Nam và các cán bộ liên quan; 

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển cộng 

đồng (ACDC) và các cán bộ liên quan; 

- Liên danh Vì sự hoà nhập của người khuyết tật (AAI): Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển Hoà nhập (RCI), Hội Từ thiện tỉnh, Dự án RENEW, Tổ chức 
Vietnam Health Improvement Projects (VNHIP). 

Nội dung:  
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- Sở Ngoại vụ giới thiệu thành phần tham dự và mục đích cuộc họp 

- Báo cáo kết quả triển khai tháng 3/2022 và kế hoạch quý 2 của dự án Hòa 

nhập 1 của các tổ chức C.CIHP, MCNV, ACDC, Liên danh AAI.  

- Phát biểu của Phó Giám đốc Sở Y tế: Sở Y tế thống nhất với kế hoạch 

hoạt động của dự án và sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp 
chặt chẽ trong tất cả các hoạt động dự án, cùng lựa chọn và tạo điều kiện cho đội 

ngũ y tế tham gia các khóa đào tạo của dự án. Ngành y tế mong đợi dự án sẽ góp 
phần nâng cao năng lực phục hồi chức năng cho đội ngũ y bác sỹ tỉnh nhà, đặc 

biệt là chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nói 
chung và phục hồi chức năng nói riêng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.  

- Phát biểu kết luận của Giám đốc Sở Ngoại vụ:  

1. Cơ quan điều phối dự án tại tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai dự án phối 
hợp chặt chẽ với cơ quan điều phối địa phương và các cơ quan, địa phương liên 

quan trong quá trình triển khai dự án, lưu ý việc sớm chủ động thông báo đến các 
đối tác địa phương kế hoạch hoạt động đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện 

các hoạt động đảm bảo tiến độ công việc, kịp thời báo cáo Sở Ngoại vụ nếu có 
khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai dự án để có hướng giải quyết hoặc 

báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề vượt thẩm 
quyền cơ quan.  

2. Các đơn vị triển khai dự án cần liên hệ, phối hợp chặt chẽ với nhau trong 
triển khai thực hiện các hoạt động dự án để đảm bảo thống nhất kế hoạch, tránh 

sự quá tải, chồng chéo cho các đối tác địa phương, nhất trí thành lập nhóm điều 
phối chung và chia sẻ thông tin hoạt động qua Zalo do Sở Ngoại vụ quản lý.  

3. Các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo thuộc dự án cần xem xét 
việc tài liệu hóa để chia sẻ đến các đơn vị, địa phương không có đội ngũ tham gia 
các khóa đào tạo, tập huấn, qua đó nhân rộng mô hình, nâng cao hiệu quả các 

chương trình này. 

Trên đây là biên bản họp cuộc họp giao ban định kỳ đầu tiên giữa cơ quan 

điều phối địa phương, các cơ quan liên quan khác và các đơn vị đối tác triển khai 
dự án. Sở Ngoại vụ kính gửi Sở Y tế và các tổ chức, dự án tham dự họp để biết 

và triển khai các công việc tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (ph/h); 
- Hội Từ thiện tỉnh (ph/h); 
- Các tổ chức, dự án: C.CIHP, MCNV, ACDC, 

RCI, RENEW (ph/h); 
- GĐ, PGĐ sở; 
- Lưu: VT, HTQT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Triều Thương 
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