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KẾ HOẠCH 
Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm 

trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2021” 

 

Nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Dự án “Giảm nhẹ rủi ro và tăng 

cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2017-2021” theo Văn kiện Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2330/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 5 

năm thực hiện Dự án, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả tác động của việc thực hiện các mục 

tiêu đề ra trong Văn kiện Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu 

thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm trong giai đoạn 2017-2021 được UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 21/11/2017;  

- Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong quá 

trình thực hiện, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hay để 

thực hiện trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Tổng kết đánh giá phải thực hiện nghiêm túc, đúng thực tế khách quan, toàn 

diện, tránh hình thức; 

- Trong quá trình tổng kết Dự án, cần gắn với việc chuẩn bị các hồ sơ thủ tục 

kết thúc dự án và phải đảm bảo đúng trình tự, theo quy định của Nhà tài trợ và pháp 

luật Việt Nam về kết thúc, đóng Dự án. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác chuẩn bị kết thúc Dự án 

a) Giao các Sở phụ trách các Hợp phần Dự án (các Sở: Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẩn 

trương triển khai các nội dung cụ thể như sau: 

- Tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải ngân các hoạt động đã được 

Unicef duyệt kinh phí, quyết toán nguồn vốn ODA, gửi hồ sơ chứng từ về Ban quản 

lý dự án trong tháng 3/2022. 

- Chỉ đạo rà soát, thống kê tài sản đã được trang bị trong khuôn khổ Dự án 

(bao gồm tài sản từ vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách tỉnh) đề xuất phương án 

quản lý sử dụng, xử lý cụ thể, gửi báo cáo về Ban quản lý dự án trong tháng 3/2022. 
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b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban quản lý dự án 

thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Phối hợp với các Hợp phần Dự án khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác 

thanh quyết toán nguồn vốn ODA với Nhà tài trợ Unicef, hoàn thành trước ngày 

15/4/2022. 

- Tổng hợp thống kê toàn bộ tài sản các nguồn vốn của Dự án, tham mưu 

UBND tỉnh phương án xử lý, hoàn thành công việc trong tháng 4/2022. 

- Báo cáo xác nhận viện trợ nguồn vốn ODA, hoàn thành trong tháng 5/2022. 

- Báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất 2 nguồn vốn giai 

đoạn 2017-2021 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Quy chế 

chung về quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc (HPPMG), 

hoàn thành trong tháng 5/2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kết thúc dự án, hoàn thành 

chậm nhất trong tháng 10/2022. 

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 

a) Xây dựng báo cáo tổng kết Dự án:  

- Giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng báo cáo tổng kết hợp phần do 

đơn vị phụ trách, trong đó đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm triển khai các hoạt 

động dự án trên từng ngành, lĩnh vực, nhấn mạnh các mô hình hay, cách làm hiệu 

quả trong việc thực hiện các hoạt động về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm; Chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong 

quá trình triển khai thực hiện Dự án, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong 

tổ chức triển khai; Đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; hoàn thành báo 

cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp chung. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực BQLDA tổng hợp, hoàn 

chỉnh báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Dự án trình UBND tỉnh trước ngày 

30/4/2022. 

b) Thời gian tổ chức tổng kết Dự án: dự kiến trong tháng 5/2022 

- Số lượng: khoảng 50-60 người;  

- Thành phần tham dự:  

+ Đại diện Nhà tài trợ - Unicef Việt Nam: 5 đại biểu; 

+ Về phía tỉnh: khoảng 55 đại biểu, gồm Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các 

Sở, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đơn vị tham gia 

Dự án. 

c) Khen thưởng: 

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Nhà tài trợ (Unicef), các tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Dự án. 
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- Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Hợp phần tham 

mưu đề xuất khen tập thể, cá nhân theo đúng quy định. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

1. Giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên cơ sở chức năng được phân công tại Kế 

hoạch này, chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu, theo thời gian quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Dự án): Phối hợp với Nhà tài 

trợ (Unicef) khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán các hoạt động vốn 

ODA bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và theo yêu cầu của 

Nhà tài trợ; đồng thời phối hợp với các hợp phần triển khai các công việc được giao. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị liên quan báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực 

Ban quản lý dự án) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, YT, GDĐT, 

  NNPTNT, LĐTBXH, NV; 

- Các Trung tâm: KSBT, NSVSMTNT; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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