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   Trả lời công văn số 652/BDT-KHTH ngày 01/11/2021 của Ban Dân tộc 

về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 
18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Tăng cường hợp 
tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021-2025”, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

1. Kết quả đạt được trong năm 2021 

Năm 2021, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan đã vận động được 14 chương trình, dự án mới từ các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, tổng giá trị viện trợ 704.820,06 USD (đính kèm thống kê).  

Có 32 tổ chức PCPNN và 24 tổ chức quốc tế hoạt động tại tỉnh trong năm 
2021. Các tổ chức có quốc tịch: Úc, Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Bỉ, Hàn 

Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan, Na Uy, Trung Quốc, Ai-Len, Ấn Độ, Canada…, 
trong đó các tổ chức có quốc tịch Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 40%. Các tổ 

chức hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, y tế, 
giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, người khuyết tật, viện trợ khẩn 

cấp, bảo trợ xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội khác. Các tổ chức PCPNN 
đang hoạt động tại tỉnh đều được Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng 
ký theo quy định của Chính phủ, chấp hành đúng các quy định của địa phương, 

có mối quan hệ đối tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, chưa phát hiện tổ chức nào có 
dấu hiệu hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh - chính trị. 

2. Đánh giá chung 

Các chương trình, dự án PCPNN triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 
2021 đạt kết quả tích cực. Các tổ chức PCPNN có quan hệ hợp tác lâu năm tại 

tỉnh như PTVN, MCNV, NPA, MAG, World Vision International, Plan 
International tiếp tục hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả 

chiến tranh, xây dựng hạ tầng giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương trong vùng dự án, nhất là các xã 
nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Hầu hết các chương 

trình, dự án của các tổ chức PCPNN đều phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp 
cận của vùng hưởng lợi nên khi triển khai, các tổ chức PCPNN đều nhận được 

sự ủng hộ và tham gia tích cực của chính quyền địa phương và nhân dân hưởng 
lợi trong vùng dự án. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 



Xây dựng kế hoạch vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị năm 
2022 nhằm thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2020-2025 đã được UBND tỉnh ban hành, trong đó ưu tiên 
và tập trung phát triển cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Đề xuất kiến nghị 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”, 
Sở Ngoại vụ có một số kiến nghị như sau: 

- Công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh phải phù hợp quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo và trên cơ sở 
các thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức PCPNN nhằm kêu gọi tối đa số 

lượng, phát huy cao nhất hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ, ưu tiên các 
địa phương có tỷ lệ nghèo cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý hoạt động của các tổ chức 

PCPNN được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 
01/3/2012 quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại 

Việt Nam. Các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại tỉnh có mối quan hệ đối tác 
tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, chấp hành pháp luật Việt Nam, chưa phát hiện tổ 

chức nào có dấu hiệu hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh - chính trị. Tuy 
nhiên, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN cần được coi trọng, 

thắt chặt hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, 
chức năng để bảo đảm hoạt động của các tổ chức PCPNN đúng quy định của 
pháp luật Việt Nam. Chính quyền địa phương tiếp tục tìm hiểu kỹ để tránh việc 

các cá nhân, tổ chức nước ngoài gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của địa phương.  

- Tiếp tục đào tạo về quản lý cho cán bộ, kiến thức  và tay nghề cho đồng 

bào để tham gia thực hiện và duy trì, phát huy hiệu quả dự án sau khi kết thúc.  

- Các cấp chính quyền cần quan tâm bố trí vốn đối ứng cho các chương 
trình, dự án PCPNN. Hiện nay, đa phần các tổ chức PCPNN đều yêu cầu địa 

phương góp vốn đối ứng khi lập kế hoạch triển khai dự án. Qua việc bố trí kinh 
phí đối ứng, các tổ chức PCPNN nhận thấy sự chủ động, cam kết và hợp tác của 

chính quyền địa phương trong việc thực hiện các hoạt động dự án theo hướng 
bền vững. 

 Trên đây là tình hình thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2021, Sở Ngoại 
vụ kính gửi Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ sở; 
- Lưu: VT, HTQT.N 
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THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH QUẢNG TRỊ  

THEO QUYẾT ĐỊNH 2152 NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số        /SNgV-HTQT ngày 12/11/2021 của Sở Ngoại vụ) 
 

    

      

(Đơn vị tính: đô la Mỹ) 
 

Stt Tên chương trình, dự án Tổ chức, cá nhân  

tài trợ 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Tổng  

kinh phí 

Vốn tài trợ Vốn đối ứng Địa điểm  

thực hiện 

1 Cứu trợ khẩn cấp để khắc phục hậu 
quả thiên tai cho cộng đồng chịu tác 

động bởi bão lũ tại 02 huyện 
Đakrông, Hướng Hóa 

Chính quyền Đặc khu 
Hành chính Hồng 

Kong thông qua tổ 
chức Plan 

International 

01/2021 3/2021 143.576,00 143.576,00 0 Đakrông, 
Hướng Hóa 

2 Viện trợ khắc phục hậu quả cho hộ 

giai đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ 
tháng 10, 11 tại huyện Đakrông 

The 2 Sides Project 

(2SP) 

5/2021 7/2021 4.408,26 4.408,26 0 Đakrông 

3 Viện trợ khắc phục hậu quả cho hộ 

giai đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ 
năm 2020 tại huyện Hướng Hóa 

The 2 Sides Project 

(2SP) 

5/2021 7/2021 4.000,00 4.000,00 0 Hướng Hóa 

4 Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm 
non xã A Dơi, huyện Hướng Hóa 

Cộng đồng người Việt 
tại Italia 

5/2021 31/8/2021 5.953,00 5.953,00 0 Hướng Hóa 

5 Ngày hội giáo dục nhận thức bom 

mìn 2021 

PeaceTrees Vietnam 

(PTVN) 

01/2021 3/2021 13.099,35 13.099,35 0 Hướng Hóa, 

Đakrông 

6 Tặng quà cho các em học sinh trường 

mầm non Húc, mầm non Hướng Việt 
và mầm non Khe Sanh, huyện Hướng 

Hóa 

Saigon Children's 

Charity CIO 

25/3/2021 25/3/2021 5.217,39 5.217,39 0 Hướng Hóa 

7 Phòng chống sốt rét cho dân di biến 

động giai đoạn 2021-2023 

Health Poverty Action 

(HPA) tại Việt Nam 

5/2021 31/12/2023 86.468,00 86.468,00 0 Hướng Hóa 



 

8 Công trình giếng khoan tại Trường 
mầm non Hướng Lộc 

PeaceTrees Vietnam 
(PTVN) 

5/2021 30/6/2021 3.254,35 2.423,91 830,43 Hướng Hóa 

9 Xây dựng điểm trường mẫu giáo thôn 
A Quan, xã Lìa, huyện Hướng Hóa 

PeaceTrees Vietnam 
(PTVN) 

6/2021 30/11/2021 23.913,04 16.739,13 7173,91 Hướng Hóa 

10 Công trình giếng khoan tại thôn Cu 

Ty, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa 

PeaceTrees Vietnam 

(PTVN) 

8/2021 9/2021 2.858,70 2.471,74 386,96 Hướng Hóa 

11 Tăng cường hành động sớm trên cơ 
sở dự báo có tính bao trùm và đáp 

ứng giới 
nhằm phòng ngừa thiên tai hiệu quả ở 

Việt Nam và ở cấp khu vực (viết tắt 
FBEA-SEA) 

Care International 9/2021 31/12/2022 127.952,40 127.952,40 0 Hướng Hóa 

12 Bổ sung ngân sách dự án "Nâng cao 

vị thế người khuyết tật tại huyện Gio 
Linh" 

Caritas Úc tài trợ 

thông qua Trung tâm 
Phát triển nông thôn 

bền vững (SRD) 

7/2021 6/2022 208.236,00 208.236,00 0 Gio Linh 

13 Hỗ trợ nâng cao sinh kế và công trình 

giếng khoan cộng đồng tại huyện 
Hướng Hóa và Đakrông 

PeaceTrees Vietnam 

(PTVN) 

9/2021 30/9/2022 20.080,00 20.080,00 0 Hướng Hóa, 

Đakrông 

14 Xây dựng điểm trường mẫu giáo thôn 
Cu Ty (02 phòng học) tại xã Hướng 

Lộc, huyện Hướng Hóa 

PeaceTrees Vietnam 
(PTVN) 

11/2021 31/8/2022 55.803,57 44.934,00 10869,57 Hướng Hóa 

  Tổng cộng       704.820,06 685.559,19 19.260,87   
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