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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/02/2020 vận động viện trợ
phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, nhằm tăng cường huy động, quản lý và nâng
cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
(NGO), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh
quốc phòng trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025; UBND huyện xây dựng
Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường huy động, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện
trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), góp phần phát triển kinh tế
- xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
- Định hướng giúp các địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài trong quá trình tìm đối tác, lĩnh vực, địa bàn cung cấp nguồn viện trợ phi
chính phủ.
- Duy trì và nâng cao giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài, gắn với nâng cao hiệu quả của viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông
qua việc tăng cường giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực hợp tác với các tổ
chức phi chính phủ nước ngoài;
- Tăng cường đối ngoại nhân dân;
- Góp phần tăng nguồn ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương;
- Đảm bảo an ninh quốc phòng.
II. NỘI DUNG
1. Định hướng chung
Việc vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải phù
hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sách giảm nghèo của
huyện, trên cơ sở các lợi thế, lĩnh vực ưu tiên của các NGO, nhằm phát huy hiệu
quả cao nhất vốn viện trợ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế
- xã hội của huyện.
2. Định hướng theo lĩnh vực
Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2020 - 2025 của huyện,
các lĩnh vực cần ưu tiên vận động NGO được xác định như sau:
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a) Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp giảm nghèo,
tăng thu nhập cho người dân:
- Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: Đào tạo,
tập huấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ khuyến nông, khuyến
lâm, khuyến ngư;
- Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, tăng cường sự tham gia của
cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ và quản lý môi trường, dịch
bệnh thủy sản;
- Hạ tầng cơ sở nông thôn: Phát triển hạ tầng sản xuất quy mô nhỏ như
các công trình thủy lợi, trạm bơm, đường liên thôn...;
- Xây dựng mô hình nông thôn mới; phát triển ngành, nghề, thủ công mỹ
nghệ, sản xuất và dịch vụ nhỏ; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng
cường thu nhập phi nông nghiệp;
- Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;
- Chuyển giao ứng dụng khoa học trong nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển
nông thôn.
b) Y tế:
- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh
nghiệm, trao đổi phương pháp và nghiệp vụ; cấp học bổng đào tạo cán bộ y tế
trong và ngoài nước;
- Phối hợp thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống sốt rét,
lao phổi, chống phong, sốt xuất huyết, nước sạch và vệ sinh môi trường…;
- Phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điều trị cho người có HIV/AIDS,
phòng, chống và giảm tác hại của ma túy, tuyên truyền về nguy cơ và hiểm họa,
tuyên truyền sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn...;
- Các hoạt động dân số như: Kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh,
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản...
c) Giáo dục và đào tạo:
- Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục: Hỗ trợ xây dựng tiểu học và các
trường mầm non; xây dựng hệ thống nhà bán trú; phát triển hệ thống thư viện
phù hợp với yêu cầu của từng cấp;
- Trao đổi giáo dục, hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ;
d) Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp:
Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, chú trọng các vùng nông thôn, các vùng đang
đô thị hóa:
- Xây dựng chương trình đào tạo, dạy nghề phù hợp với định hướng phát
triển ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình dạy nghề hiệu quả;
- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và dạy nghề: Xây dựng cơ sở và
cung cấp trang thiết bị cho dạy nghề của hệ thống các trung tâm dạy nghề;
- Đào tạo, dạy nghề gắn với việc làm cho các đối tượng dễ bị tổn thương
trong xã hội, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.
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e) Giải quyết các vấn đề xã hội:
- Giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang;
- Xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là
ở các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai;
- Phòng chống, buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình,
trẻ em;
- Tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông.
f) Môi trường:
- Bảo vệ môi trường: Khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ và cải thiện
môi trường sống, môi trường thiên nhiên (trồng và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng
phòng hộ, rừng ngập mặn, vệ sinh môi trường...);
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phòng chống
buôn bán, nuôi nhốt, giết hại các loài động vật hoang dã;
- Sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, nước, thích ứng với
biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ xanh;
- Các chương trình truyền thông bảo vệ môi trường.
g) Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp:
- Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, trồng và bảo vệ rừng (kể cả rừng ngập
mặn), xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống nhà chống lũ, đào tạo kỹ năng
ứng phó khi xảy ra thiên tai...;
- Cứu trợ khẩn cấp (cung cấp thuốc men, lương thực, nhà ở) khi xảy ra
thiên tai, tái thiết cơ sở hạ tầng và phục hồi sản xuất.
h) Văn hóa, thể thao và du lịch:
- Trao đổi văn hóa, thể thao; đào tạo huấn luyện viên, vận động viên;
- Tuyên truyền giá trị văn hóa và bảo vệ văn hóa phi vật thể, bảo tồn và
phát triển văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa.
- Phục hồi, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, di tích;
- Hỗ trợ các tuyến du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái…
i) Ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Khuyến khích các dự án nhằm ứng phó, giảm thiểu tác động của biến
đổi khí hậu;
- Duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với
môi trường;
- Nâng cao chất lượng môi trường sống, đa dạng sinh học và đạt các chỉ
tiêu về môi trường;
- Khuyến khích các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng theo hướng
hiệu quả và bền vững các tài nguyên đất, nước, không khí, rừng.
3. Định hướng theo địa bàn
a) Khu vực đô thị:
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- Phát triển lĩnh vực dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất
lượng, tạo bước đột phá, động lực chính thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng
phát triển;
- Đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm;
- Chăm sóc sức khỏe, chú trọng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ
trợ các cơ sở y tế chuyên sâu và các tổ chức xã hội;
- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy
phát triển các ngành kinh tế; phát triển công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi
trường sinh thái, đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững.
- Phát triển tốt thị trường tại chỗ và hợp tác thương mại để cung ứng hàng
hóa phục vụ nhân dân.
b) Khu vực nông thôn:
Trong giai đoạn 2020-2025, ưu tiên vận động viện trợ cho các xã nghèo,
vùng đầm phá ven biển, vùng đồng bằng trong các lĩnh vực:
- Phát triển khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ phát triển hạ tầng sản xuất
quy mô nhỏ như các công trình thủy lợi, trạm bơm, đường liên thôn...; xây
dựng các mô hình phát triển nông thôn tổng hợp, phát triển nông thôn theo
vùng, phát huy đặc điểm và lợi thế của từng vùng, bổ sung mô hình phát triển
nông thôn mới;
- Khuyến khích các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn;
- Xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là
ở các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai;
- Các hoạt động dân số như kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh,
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh
sản…; bình đẳng giới;
- Tuyên truyền về nguy cơ và hiểm họa, hỗ trợ các hoạt động dân số như
kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh, nâng cao nhận thức về công tác dân
số, chăm sóc sức khỏe sinh sản...;
- Xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục, kiên cố hóa các trường tiểu học và
trung học cơ sở, trường mầm non;
- Đào tạo, dạy nghề; phát triển ngành nghề thủ công; tạo cơ hội việc làm
và thu nhập phi nông nghiệp; hỗ trợ các chương trình tín dụng và tiết kiệm dựa
vào cộng đồng; hỗ trợ đào tạo xuất khẩu lao động;
- Trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em mồ côi, không
nơi nương tựa, người khuyết tật...);
- Bảo vệ và cải thiện môi trường (trồng và bảo vệ rừng, rừng ngập mặn);
ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu;
- Phát triển mô hình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng;
- Nâng cao năng lực cảnh báo bão lũ; gia cố nhà chống bão.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên
quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo
kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch), báo cáo 6 tháng
trước ngày 15/6, báo cáo năm trước ngày 20/12. Trong quá trình triển khai thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét,
giải quyết.
Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ
nước ngoài trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND huyện;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: Văn hóa &TT, Kinh tế &
Hạ tầng, Tài chính - KH, Nông nghiệp
& PTNT, Giáo dục & ĐT;
- Trung tâm VH-TT&TT
- UBND các xã, thị trấn;
- VP, LĐ, CV;
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Mạnh

5

