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V/v tham gia ý kiến nội dung văn
kiện dự án do tổ chức RIC tài trợ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời công vănsố 1013/SKH-KTĐN ngày 16/7/2019 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự án “Thí điểm mô hình vận hành bảo trì và
xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị”do
Cơ quan viện trợ Ai Len (Irish Aid) tài trợ thông qua Trung tâm nghiên cứu sáng
kiến phát triển cộng đồng (RIC), Sở Ngoại vụ tham gia một số ý kiến như sau:
1. Dự án “Thí điểm mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng
quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị” sẽ giúp cải thiệnđiều kiện
của các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh bị xuống cấp tại xã Tà Long, huyện
Đakrông, vì vậy Sở Ngoại vụ ủng hộ Ban Dân tộc tiếp nhận và triển khai dự án
với các nội dung đã trình bày tại hồ sơ dự án.
2. Do dự án có phạm vi nhỏ nên Sở Ngoại vụ đề nghị đổi tên dự án thành
“Thí điểm mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa
vào cộng đồng tại xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị”.
3. Do địa bàn triển khai thuộc xã biên giới nên trong quá trình triển khai
dựán, đề nghị Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với RIC và chính quyền địa
phương, tránh các tình huống phức tạp phát sinh.
Nhằm tranh thủ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời đảm
bảo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ
nước ngoài và hoạt động phi chính phủ nước ngoài 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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