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           Kính gửi: Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
 

Thực hiện nội dung công văn số 27/UB-PA ngày 14/01/2022 của Ủy ban 

Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỏi ý kiến bổ sung địa bàn hoạt 

động tại tỉnh Quảng Trị vào Giấy Đăng ký của tổ chức Sunflower Mission 

(SM/Hoa Kỳ), thừa ủy quyền UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 298/UBND-

TCTM ngày 21/01/2022, sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan (đính 

kèm), Sở Ngoại vụ xin có ý kiến như sau: 

1. Về tư cách pháp nhân: Tổ chức Sunflower Mission (SM) là một tổ chức 

phi chính phủ quốc tịch Hoa Kỳ, được Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp Giấy 

Đăng ký Hoạt động số 24/CNV-HĐ, có giá trị đến ngày 08/02/2022. Tổ chức SM 

được thành lập năm 2002 và hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục, tập trung 

vào việc xây dựng và sửa chữa trường học, cung cấp trang thiết bị dạy học và học 

bổng cho học sinh nghèo hiếu học.  

2. Các chương trình, hoạt động dự án đã triển khai tại tỉnh Quảng Trị: Giai 

đoạn 02/2019 - 02/2022, tổ chức SM đã triển khai các chương trình, dự án tại một 

số tỉnh, tuy nhiên chưa hợp tác với tỉnh Quảng Trị. 

3. Kế hoạch hoạt động giai đoạn 02/2022 - 02/2025: tổ chức SM dự kiến 

triển khai dự án “Xây dựng trường học, phòng học” tại Quảng Trị với ngân sách 

100.000 đô la Mỹ. 

4. Nhận xét, đánh giá: Sở Ngoại vụ đánh giá dự án sắp tới của tổ chức SM 

phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế tại địa phương. Đồng thời, mục đích, tôn 

chỉ và lĩnh vực hoạt động của tổ chức phù hợp với Chương trình xúc tiến vận động 

viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025. Vì vậy, Sở Ngoại vụ 

ủng hộ việc bổ sung tỉnh Quảng Trị vào địa bàn hoạt động tại Giấy Đăng ký của tổ 

chức SM. 

Thực hiện Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ 

trân trọng đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tạo 

điều kiện bổ sung Giấy Đăng ký của tổ chức Sunflower Mission. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Quý Ủy ban./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.V 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Khánh Phôi 
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