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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Trả lời công văn số 823/SKH-TH ngày 28/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc tham gia ý kiến đối với nội dung văn kiện dự án “Xây dựng mới 01 

phòng học và 01 nhà bếp tại điểm trường Cựp - Trường mầm non Húc Nghì, 

huyện Đakrông” do tổ chức PeaceTrees Việt Nam (PTVN/Hoa Kỳ) tài trợ, sau khi 

nghiên cứu hồ sơ dự án, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

1. Tổ chức PeaceTrees Việt Nam (PTVN) là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, 

đã được Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án tại 

Việt Nam (số 104/CNV-VPDA, có giá trị đến ngày 04/6/2024). Tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực hỗ trợ rà phá và giáo dục nâng cao nhận thức về bom mìn, phát 

triển cộng đồng và đã hợp tác triển khai nhiều chương trình, dự án trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị trong 25 năm qua và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các cơ 

quan, địa phương và người dân tại tỉnh. 

2. Sở Ngoại vụ về cơ bản thống nhất với thể thức và nội dung của Văn kiện 

phi dự án “Xây dựng mới 01 phòng học và 01 nhà bếp tại điểm trường Cựp - 

Trường mầm non Húc Nghì, huyện Đakrông” với tổng số vốn 933.451.000 VND.  

3. Dự án này có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em mầm non tại địa phương, 

đồng thời phù hợp với lĩnh vực và địa bàn hoạt động trong Giấy Đăng ký của tổ 

chức cũng như các nội dung, lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình xúc tiến vận 

động viện trợ của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025 đã được UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 02/12/2019. Vì vậy, Sở Ngoại vụ 

ủng hộ điểm trường Cựp - Trường mầm non Húc Nghì tiếp nhận khoản viện trợ 

phi dự án nêu trên.  

Sở Ngoại vụ gửi Quý cơ quan tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định./. 
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.V 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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