
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-CSDT 

V/v lập báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán, báo cáo tổng kết kết 
quả thực hiện nguồn vốn viện trợ 

ODA không hoàn lại của Chính 

phủ Ai Len năm tài khóa 2019 

(thực hiện năm 2020-2021) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

      
   Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Chánh, Tân Hiệp,  

Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Long Sơn, Trường Thọ,  
Ngũ Lạc, Đôn Châu 

 

Căn cứ Công văn số 1399/UBDT-VP135 ngày 20/10/2020 của Ủy ban 
Dân tộc về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã đặc 

biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn 
lại của Chính phủ Ai Len; Công văn số 94/UBDT-VP135 ngày 22/01/2021 của 

Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã 
đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ ODA không 

hoàn lại của Chính phủ Ai Len; 

Căn cứ Công văn số 4509/UBND-CNXD ngày 04/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1399/UBDT-VP135 ngày 20/10/2020 
của Ủy ban Dân tộc; Công văn số 343/UBND-CNXD ngày 27/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 94/UBDT-VP135 ngày 
22/01/2021 của Ủy ban Dân tộc. 

Qua theo dõi, nắm tiến độ thực hiện từ các xã, đến nay có 09/09 công 

trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 
từ nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 

2019 (thực hiện năm 2020-2021) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 

Nhằm thực hiện nguồn vốn đúng quy định, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và 

đạt được mục tiêu theo Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ Ai Len. Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các xã: Mỹ Chánh, Tân 

Hiệp, Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Long Sơn, Trường Thọ, Ngũ Lạc, Đôn Châu lập 
báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nguồn 

vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2019 
(thực hiện năm 2020-2021) và gửi về Ban Dân tộc tổng hợp trước ngày 

06/9/2021. Đồng thời, đề nghị UBND các xã kiểm tra, nhắc nhỡ nhà thầu lắp đặt 
biển tên công trình đúng theo mẫu quy định. 

(Đính kèm chi tiết theo mẫu 02, 03, đề cương báo cáo và mẫu biển tên 
công trình theo yêu cầu của Nhà tài trợ). 
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Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các xã nêu trên quan tâm, phối 
hợp chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban LĐ, các phòng; 
- Phòng Dân tộc các huyện: Châu Thành, Trà Cú,  
Duyên Hải, Cầu Ngang (theo dõi, đôn đốc); 
- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 
Hà Thanh Sơn 
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