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Quảng Trị, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

 

          Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Trả lời công văn số 2621/SKH-TH ngày 18/11/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tham gia ý kiến tiếp nhận nguồn kinh phí tổ chức “Bữa ăn dinh 

dưỡng” cho trẻ học tại nhà mẫu giáo Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa năm 

học 2021-2022 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 một tổ chức phi chính phủ 

Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổ chức 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 “Chương trình hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ tại nhà mẫu giáo 

Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa năm học 2021-2022” 

3. “Bữa ăn dinh dưỡng” cho trẻ học tại nhà mẫu giáo Ra Man, xã Xy, 

huyện Hướng Hóa có ý nghĩa và có tính thiết thực cao đối với trẻ em mầm non 

tại địa phương này. Vì vậy, sở Ngoại vụ ủng hộ trường Mầm non Xy tiếp nhận 

khoản viện trợ phi dự án nêu trên. Đề nghị chủ phi dự án và bên tiếp nhận tài trợ 

thực hiện đúng trách nhiệm như đã cam kết với nhà tài trợ. 

Sở Ngoại vụ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, trình UBND 

tỉnh xem xét phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án trên./. 
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Đakrông; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.V 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quang 
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