
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:          /SNgV-HTQT 

V/v hỏi ý kiến gia hạn, sửa đổi và 

bổ sung Giấy Đăng ký của tổ chức 

PALS/Mỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Quảng Trị, ngày      tháng 11 năm 2021 

        

              

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

 

Trả lời công văn số 613/UB-PA ngày 29/10/2021 của Ủy ban công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc hỏi ý kiến gia hạn, sửa đổi và bổ 

sung Giấy Đăng ký của tổ chức PALS/Mỹ, thừa ủy quyền UBND tỉnh Quảng 

Trị và trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan (xin đính kèm), Sở 

Ngoại vụ Quảng Trị xin có ý kiến như sau: 

 Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) hay còn được gọi là tổ chức 

Vòng tay Thái Bình, là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực 

hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. 

PALS chính thức hợp tác với tỉnh Quảng Trị từ năm 2018 để thực hiện “Chương 

trình học bổng SEEDS”. Qua các năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 

PALS đã tài trợ thông qua Hội khuyến học tỉnh để thực hiện “Chương trình học 

bổng SEED” tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành 

phố Đông Hà với hơn 700 em học sinh, sinh viên các cấp được hưởng lợi với 

tổng kinh phí là 5.356.500.000 đồng. Chương trình này được các đối tác địa 

phương đánh giá mang tính nhân văn, có tác dụng giúp các em học sinh nghèo 

hiếu học vượt khó, vươn lên mạnh mẽ trong học tập. Ngoài ra, tổ chức PALS 

còn tài trợ một số chương trình như “Định hướng tương lai”, tiếng Anh mùa hè, 

tài trợ máy tính xách tay, xe đạp, hỗ trợ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng lũ 

lụt, dịch bệnh Covid-19… 

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 

2815/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2021-2022 

cấp học bổng cho 37 học sinh cấp THCS, 223 học sinh cấp THPT và 18 sinh 

viên đại học với tổng kinh phí 2.210.200.000 đồng, thời gian thực hiện từ thời 

điểm được phê duyệt đến hết ngày 31/7/2022.  

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai chương trình, Sở Ngoại vụ thống nhất 

với đề nghị của tổ chức PALS về việc gia hạn Giấy Đăng ký hoạt động thời hạn 

03 năm. 
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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 gia hạn Giấy Đăng ký của tổ chức PALS/Mỹ. 

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