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V/v tham gia ý kiến tiếp nhận dự án
NGO do tổ chức GCS tài trợ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời Công văn số 799/SKH-KTĐN ngày 27/5/2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc tham gia ý kiến Dự án “Tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, khó
khăn thông qua việc nuôi bò sinh sản tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị” do tổ chức Global Civic Sharing (GCS) tỉnh thực hiện, Sở Ngoại vụ
có ý kiến như sau:
1. Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) là tổ chức phi chính phủ Hàn
Quốc cam kết thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc hỗ trợ người nghèo ở
các nước đang phát triển và nâng cao vị thế xã hội dân sự. GCS bắt đầu hợp tác
với tỉnh Quảng Trị từ cuối năm 2014 thông qua việc thực hiện hợp phần nông
thôn mới và một số hợp phần phát triển liên quan thuộc “Chương trình Hạnh
phúc tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2017”. Ngoài ra, tổ chức GCS cũng đang
hợp tác với nhiều đối tác tại tỉnh thực hiện các dự án nâng cao thu nhập cho phụ
nữ nghèo thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ hòa nhập xã hội cho
người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.
2. Dự án “Tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, khó khăn thông qua việc nuôi
bò sinh sản tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” với tổng giá trị
900.000.000 VNĐ được phân bổ đến 50 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn nhằm giúp họ tăng thu nhập. Trên cơ sở hiệu quả hợp tác với GCS triển
khai mô hình dự án tăng thu nhập cho các hội viên khó khăn thông qua phát
triển chăn nuôi như trên, Sở Ngoại vụ ủng hộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp
nhận dự án này.
3. Đề nghị chủ dự án - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị
liên quan và chỉ đạo các đối tượng tham gia dự án đóng góp phần đối ứng bằng
công chăm sóc và tiêm phòng cho gia súc theo như cam kết với nhà tài trợ.
Đồng thời cần xem xét giải pháp xử lý các trường hợp rủi ro nhằm đảm bảo thu
hồi vốn sau 36 tháng (3 năm) trả lại cho nhà tài trợ khi dự án kết thúc.
Nhằm tranh thủ nguồn viện trợ PCPNN, đồng thời đảm bảo quy định của
Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ PCPNN và hoạt động PCPNN tại
địa phương, Sở Ngoại vụ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, trình
UBND tỉnh xem xét phê duyệt tiếp nhận dự án trên./.
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