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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:      /BC-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2021 
 

 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021 

 
 

                Kính gửi:    

                     - Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 

                               - Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao. 
 

 

Thực hiện Công văn số 358/UB-PA ngày 07/6/2021 của Ủy ban Công tác 

về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc báo cáo công tác phi chính phủ 

6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

I. Tổng hợp dự án và giá trị viện trợ 
6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã vận động và triển khai thực hiện 

15 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị cam kết trên 

970.000 USD và giá trị giải ngân đạt trên 690.000USD (kèm theo danh mục các 

dự án cụ thể). 

II. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN 
6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất Ủy ban Công tác về các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài cấp mới, gia hạn, bổ sung, chuyển đổi Giấy đăng 

ký hoạt động tại Việt Nam cho 01 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tính đến 

thời điểm hiện nay, có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp Giấy 

đăng ký có địa bàn hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời gian qua, được sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các bên 

tham gia quản lý, điều hành và thực hiện dự án; đồng thời có sự chỉ đạo và phối 

hợp kịp thời của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Cục Ngoại vụ - Bộ 

Ngoại giao, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chủ dự án nên 

việc tiếp nhận, triển khai dự án và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh thuận lợi và theo đúng quy định.  

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài đã được thực hiện tốt, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động tại Hà Tĩnh. 

Công tác kiểm tra, rà soát về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và sử 

dụng các nguồn viện trợ trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai, đã có sự phối hợp 

đồng bộ giữa đơn vị thực hiện dự án, nhà tài trợ và cơ quan quản lý nhà nước 

trong quá trình phê duyệt, tiếp nhận, triển khai dự án và quản lý các hoạt động 

của các tổ chức phi chính phủ tại địa phương, đảm bảo an ninh, đối ngoại. 

III. Nhận xét tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài 
1. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận động, tiếp nhận và quản lý 

1. 1. Thuận lợi 
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 - Các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Công tác về các tổ chức 

PCPNN thường xuyên có sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời 

chia sẻ thông tin với địa phương về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, về 

kinh nghiệm vận động, quản lý trong lĩnh vực phi chính phủ nước ngoài. 

 - Kiện toàn Ban Công tác phi chính phủ tỉnh với thành viên là các sở, 

ngành, đơn vị liên quan nên công tác phối hợp hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi. 

Công tác xúc tiến, vận động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện trợ của 

các TCPCPNN được triển khai theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

- Thường trực Ban Công tác phi chính phủ tỉnh thường xuyên giữ mối liên 

hệ với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại 

Việt Nam. Nhân các ngày lễ lớn, Quốc khánh của các nước, ngày thành lập các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tỉnh đã gửi thư chúc 

mừng, điện hoa...nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, tranh thủ vận động viện trợ, 

kêu gọi xúc tiến đầu tư.  

- Lồng ghép các cuộc kiểm tra, hướng dẫn trong kế hoạch thanh tra ngành 

ngoại vụ tại các đơn vị, địa phương. 

1.2. Khó khăn 

- Hiện nay nhiều tổ chức phải thu hẹp địa bàn, tài chính và lĩnh vực hoạt 

động ảnh hưởng đến việc kêu gọi và thu hút viện trợ cho tỉnh Hà Tĩnh.  

-  Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều vấn đề mới, việc tiếp cận 

trực tiếp với các tổ chức gặp nhiều khó khăn. 

- Việc kiểm tra, giám sát các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận và 

sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế vì số lượng cán 

bộ phụ trách mỏng, kiêm nhiệm. 

- Chưa vận động được nhiều các tổ chức phi chính phủ lớn, hoạt động lâu 

dài với phạm vi rộng trên địa bàn tỉnh mà hầu hết là các tổ chức hoạt động với 

các chương trình, dự án quy mô nhỏ.  

2. Đánh giá kết quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

Sáu tháng đầu năm 2021, tổng giá trị viện trợ cam kết đạt trên 970.000 

USD, giải ngân đạt trên 690.000USD, tăng 38% so với năm ngoái. 

Hầu hết các chương trình, dự án được thực hiện có sự tham gia tích cực từ 

phía chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án. Các dự án được 

triển khai đúng theo kế hoạch, được đánh giá là tiếp cận có hiệu quả và phát huy 

tác dụng bền vững trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quản 

lý cũng như các hoạt động sản xuất của người dân. Thực hiện nghiêm túc quy 

trình thu hút, vận động và triển khai thực hiện dự án, thực hiện tốt chế độ báo 

cáo theo đúng quy định. Việc triển khai thực hiện dự án kịp thời, hiệu quả, đúng 

đối tượng hưởng lợi và đúng mục đích của nhà tài trợ. 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có các tổ chức phi chính chủ triển khai 

các chương trình, dự án quy mô nhỏ, lẻ, chưa có các chương trình dự án dài hơi, 

quy mô lớn. 
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 IV. Kế hoạch công tác PCPNN 6 tháng cuối năm 2021 

1. Công tác vận động viện trợ 

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương 

trình xúc tiến vận động không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025 và 

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN. 

Nâng cao tính chủ động, năng lực hợp tác trong quan hệ với các tổ chức PCPNN 

của các sở, ban, ngành, địa phương và người dân. 

- Tăng cường phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các cơ 

quan liên quan để thu thập thông tin, tìm hiểu về tư cách pháp nhân, hình thức 

và lĩnh vực hoạt động của các tổ chức để tham mưu UBND tỉnh vận động và phê 

duyệt chương trình, dự án. 

 - Định hướng cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng các dự án vận động viện trợ PCPN; chủ động vận động các nguồn vốn viện 

trợ không hoàn lại, vận động các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. 

- Thông qua các hình thức, đặc biệt là hình thức trực tuyến nhằm tổ chức 

các cuộc tiếp xúc, đàm phán, làm việc với các tổ chức PCPNN, các Đại sứ quán 

các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế; tiếp tục duy trì mối quan hệ với các 

tổ chức quốc tế, các tổ chức PCPNN và mở rộng quan hệ với các tổ chức PCP 

tiềm năng khác, đa dạng. 
2. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Ban điều phối viện trợ nhân dân 

và các cơ quan liên quan để thu thập thông tin, tìm hiểu về tư cách pháp nhân, 

hình thức và lĩnh vực hoạt động của các tổ chức. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình đang được triển 

khai tại tỉnh Hà Tĩnh.   

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các 

chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị, địa phương 

thực hiện theo các quy chế, quy định của Chính phủ, của tỉnh về công tác viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài và các khoản viện trợ không hoàn lại. 

- Thực hiện nghiêm công tác đăng ký khai báo tạm trú cho người nước 

ngoài, công tác quản lý, cấp giấy phép vào khu vực biên giới.  

 

V. Kiến nghị đề xuất 
Để tăng cường thu hút vận động, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Ủy ban Công 

tác về các Tổ chức PCPNN, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành 

Trung ương liên quan: 

1. Đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP 

ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam. 
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2. Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài có tiềm năng, các Đại sứ quán, cơ quan hợp tác phát triển, cơ quan của 

Liên hợp quốc, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài có hoạt 

động viện trợ về Hà Tĩnh tìm hiểu, tiếp cận nhằm đa dạng các loại hình và kêu 

gọi vận động viện trợ giúp tỉnh. 

 Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh báo cáo Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Ngô Thị Hoài Nam 
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