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    Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong 

 

 Trên cơ sở đề xuất xin hỗ trợ của UBND huyện Triệu Phong, tháng 

01/2021, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cán bộ Văn phòng Hợp tác Quốc 

phòng Hoa Kỳ (ODC) tại Việt Nam thực hiện các chuyến khảo sát tính khả thi 

xem xét hỗ trợ các trường học trên địa bàn huyện. Tiếp theo công trình ODC tài 

trợ cho Trường mầm non xã Triệu Đại huyện Triệu Phong (khởi công năm 

2021), ngày 25/01/2022, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ (ODC) tại 

Việt Nam có văn bản số VM-HADR-22025-02 gửi Sở Ngoại vụ thông báo về 

việc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (USINDOPACOM/Hoa Kỳ) 

đã phê duyệt tài trợ ngân sách xây dựng Trường Mầm non Triệu Thuận, huyện 

Triệu Phong (đính kèm).  

 Theo đó, Văn phòng ODC Việt Nam đề nghị đại diện Lãnh đạo UBND 

tỉnh Quảng Trị và Văn phòng ODC ký kết Bản Ghi nhớ (MOU) trong thời gian 

sớm nhất để triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ. Để có cơ sở trình UBND 

tỉnh Bản Ghi nhớ phục vụ cho việc ký kết, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị 

UBND huyện Triệu Phong - địa phương hưởng lợi chỉ đạo các đơn vị liên quan 

rà soát nội dung của Bản Ghi nhớ, đặc biệt chú trọng và đảm bảo đầy đủ phần 

trách nhiệm của phía tỉnh Quảng Trị. 

Văn bản phản hồi vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 11/02/2022 để 

kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh. Đầu mối liên hệ: Ông Thái Hữu Liêu - 

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ. ĐT: (0233) 3853101, 

0905086686. 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTQT.V 
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Nguyễn Triều Thương 
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