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Kính gửi: Sở Nội vụ 

Thực hiện Công văn số 6942/UBND-NC ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia ý kiến phê duyệt khoản viện trợ nước 

ngoài không hoàn lại cho Dự án “Tăng cường công khai và trách nhiệm giải 

trình ngân sách ở Việt Nam thông qua tiếp cận theo ngành (iBTA) do tổ chức 

Liên minh Châu Âu EU viện trợ cho Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Trung 

tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với Tổ chức Aide et Action 

thực hiện. Sau khi nghiên cứu, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

 Dự án “Tăng cường công khai và trách nhiệm giải trình ngân sách ở Việt 

Nam thông qua tiếp cận theo ngành (iBTA)” do tổ chức Liên minh Châu Âu EU 

viện trợ, trong đó có địa điểm thực hiện dự án là tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan đồng 

thực hiện dự án là tổ chức Aide et Action (AeA). 

Tổ chức AeA  một tổ chức phi chính phủ, quốc tịch Pháp, đã được Bộ 

Ngoại giao cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng Dự án tại Việt Nam, có giá trị đến 

ngày 31/01/2023, tuy nhiên hiện nay, Giấy Đăng ký lập Văn phòng Dự án tại 

Việt Nam của tổ chức AEA chưa có địa bàn hoạt động tại Hà Tĩnh.  Sở Ngoại 

vụ đề nghị Sở Nội vụ trao đổi với chủ dự án và tổ chức AEA làm thủ tục bổ 

sung Hà Tĩnh vào Giấy Đăng ký của Tổ chức theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP 

ngày 01/3/2012 về đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam trước khi tiếp nhận và triển khai dự án, đồng thời đề nghị cơ quan 

điều phối và thực hiện dự án trao đổi các thông tin kịp thời khi triển khai 

các hoạt động của dự án cũng như làm các thủ tục đoàn vào, thủ tục tổ 

chức hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền (nếu có) đảm bảo theo quy 

định. 

Sở Ngoại vụ trao đổi Sở Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp tham mưu UBND 

tỉnh./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 
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