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                Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

 Trả lời công văn số 2544/SKH-TH ngày 10/11/2021 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc tham gia ý kiến văn kiện dự án “Trường mầm non Triệu Đại, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tài trợ, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau:  

- Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì đàm phán, vận động Văn phòng hợp tác 
Quốc phòng Hoa Kỳ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ xây dựng 

công trình “Trường mầm non Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” tại 
xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Vì vậy, Sở Ngoại vụ ủng hộ UBND huyện 

Triệu Phong tiếp nhận dự án. 

- Về nội dung văn kiện dự án, Sở Ngoại vụ tham gia ý kiến như sau: 

+ Về tên nhà tài trợ, đề nghị điều chỉnh thành “Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ thông qua Văn phòng 
Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ (ODC) tại Việt Nam” 

+ Về thời gian thực hiện dự án, đề nghị điều chỉnh thành năm 2021-2022. 
Lý do: tại văn bản VM-HADR-21258-03 ngày 15/9/2021 của Văn phòng Hợp tác 

Quốc phòng Hoa Kỳ gửi Sở Ngoại vụ, thời gian thi công nêu rõ là 270 ngày kể từ 
ngày trao thầu (gửi kèm văn bản). 

- Trong thời gian thực hiện dự án, đề nghị UBND huyện Triệu Phong rà 
soát các cam kết của UBND tỉnh và ODC Việt Nam, tạo các điều kiện để nhà 

thầu thực hiện dự án thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.  

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Triệu Phong và 

các đơn vị liên quan thực hiện đúng theo các quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-
CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam. 

Sở Ngoại vụ đề nghị quý cơ quan tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND huyện Triệu Phong; 
- GĐ, các PGĐ sở; 
- Lưu: VT, HTQT.N 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Nguyễn Đức Quang 
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