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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Công văn số 8862/UBND-VX2 ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu chủ trương tiếp nhận nguồn viện 

trợ khẩn cấp của Văn phòng đa quốc gia Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn 

(UNHCR) theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn 

số 3474/SKHĐT-TH ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

Sự chia sẻ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất của các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài sau mưa lũ đối với nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng rất có ý 

nghĩa,  góp phần giúp địa phương khắc phục những khó khăn, thiệt hại do thiên 

tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh cho 

người dân 

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn có tên tiếng Anh là United Nations 

High Commissioner for Refugees là cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, có văn 

phòng liên lạc tại Việt Nam và đã từng hỗ trợ các chương trình viện trợ nhân 

đạo tại Việt Nam. 

Việc Văn phòng đa quốc gia của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tại 

Việt Nam hỗ trợ cho huyện Thạch Hà để khắc phục thiệt hại do lũ lụt cho người 

dân số tiền 700 triệu đồng (bảy trăm triệu đồng chẵn) cho huyện Thạch Hà để hỗ 

trợ mua con giống cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt phù hợp với các 

lĩnh vực ưu tiên thu hút vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh giai đoạn 

2018-2025. 

 Sở Ngoại vụ góp ý Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 
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