UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1092/SNgV-HTQT

Quảng Trị, ngày 24tháng10 năm 2019

V/v: Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận
Chương trình học bổng từ tổ chức
PN/Pháp

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 4652/UBND-ĐN ngày
10/10/2019 về việc Hội Khuyến học tỉnh xin ý kiến tiếp nhận Chương trình học bổng
do tổ chức Passerelles Numeriques (PN/Pháp) tài trợ, Sở Ngoại vụ kính đề xuất
UBND tỉnh như sau:
1. Passerelles Numeriques (PN) là một tổ chức phi chính phủ Pháp hoạt động
trong lĩnh vực cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị
từ năm 2004. Giai đoạn 2014-2018, tổ chức PN triển khai “Chương trình học bổng
Passerelles Numeriques” với tổng kinh phí tài trợ là 5.292.657.600 đồng, cấp học
bổng đào tạo công nghệ thông tin cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã
tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2021 do tổ chức PN tiếp tục tài trợ
cho tỉnh Quảng Trị thông qua Hội Khuyến học, với tổng trị giá 377.400 USD. Dự án
đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 06/6/2016.
2. Các Chương trình do tổ chức Passerelles Numeriques (PN/Pháp) tài trợ phù
hợp với nhu cầu địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình hoạt
động, tổ chức PN đã phối hợp chặt chẽ với đối tác và chính quyền địa phương, tuân
thủ pháp luật và triển khai các hoạt động dự án hợp tác theo chủ trương và địa bàn đã
được UBND tỉnh cho phép.
3.Nhằm tiếp tục tranh thủ hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ đề xuất UBND tỉnh
đồng ý chủ trương Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận chương trình học bổng do tổ chức
PN cho giai đoạn 2019-2024.
Sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận dự án, Sở Ngoại vụ sẽ
hướng dẫn Hội Khuyến học tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định tại Nghị định
93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý
và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm
định trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
(Xin gửi kèm dự thảo công văn của UBND tỉnh).
Kính trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội Khuyến học;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnhđạo Sở;
- Lưu: VT,HTQT(N).
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/UBND-ĐN

Quảng Trị, ngày

tháng 10 năm 2019

V/v Hội Khuyến học tỉnh tiếp
nhận Chương trình học bổng từ
tổ chức PN Pháp

Kính gửi: Hội Khuyến học tỉnh

Trả lời Tờ trình số 149/TTr-HKH ngày 07/10/2019 của Hội Khuyến học tỉnhvề
việc xin tiếp nhận tài trợ Chương trình học bổng Passerelles Numeriques Việt Nam
giai đoạn 2019-2024, xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại công văn số 1092/SNgVHTQT ngày 24/10/2019,UBND tỉnh có ý kiến như sau:
- Đồngý chủ trương cho phépHội Khuyến học tỉnh tiếp nhậnChương trình học
bổng Passerelles Numeriques Việt Nam giai đoạn 2019-2024 do tổ chức Passerelles
Numeriques (Pháp) tài trợ.
- Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định tại
Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy
chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, gửi Sở Kế hoạch và Đầu
tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCTHoàng Nam;
- Các Sở:Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, ĐN.
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