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

 

Trả lời công văn số 619/UB-PA ngày 01/11/2021 của Ủy ban công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc hỏi ý kiến gia hạn Giấy đăng ký của 

tổ chức Medipeace/Hàn Quốc, thừa ủy quyền UBND tỉnh Quảng Trị và trên cơ sở 

ý kiến của các cơ quan liên quan (đính kèm), Sở Ngoại vụ xin có ý kiến như sau: 

 Tổ chức Medipeace được Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký 

hoạt động số 269/CNV-HĐ, có giá trị đến ngày 12/02/2022. Tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế và hỗ trợ y tế cho trẻ bị khuyết tật tại 

các tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Các chương trình, dự án của tổ chức đã góp 

phần tăng cường năng lực đào tạo phục hồi chức năng cho giảng viên và cán bộ 

làm công tác phục hồi chức năng tại địa phương, tăng cường nhận thức của gia 

đình trẻ khuyết tật và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức 

năng cho trẻ; nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật. Hiện tại, 

Medipeace đang triển khai dự án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật” giai đoạn 2021-2023 

với ngân sách 100.000 USD và dự kiến giai đoạn 2022-2025, tổ chức sẽ triển khai 

dự án “Chăm sóc cức khỏe tinh thần cho phụ nữ có con bị khuyết tật” với tổng 

ngân sách 340.000 USD trên địa bàn tỉnh. 

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai các chương trình và dự án tại Quảng 

Trị, Sở Ngoại vụ thống nhất với đề nghị của tổ chức Medipeace về việc gia hạn 

Giấy Đăng ký hoạt động từ 12/02/2022 đến 12/02/2025. 

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 xem 

xét tạo điều kiện gia hạn Giấy Đăng ký của tổ chức Medipeace/Hàn Quốc. 

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