Ti Báo cáo này cng cho bit tính n ht nm 2018, toàn thành ph có 121 t chc phi chính ph nc ngoài ng
ký hot ng ti à Nng (gm Châu M: 57 t chc, Châu Âu: 45 t chc; Châu Á-Thái Bình Dng:19 t chc), toàn
thành ph tip nhn 58 chng trình, d án, vin tr l vi tng kinh phí cam kt hn 89,7 t ng.
Liên quan n K hoch công tác hp tác quc t nm 2019, thành ph xác nh nhng hot ng nh sau;
1. Trin khai lp 20 d án c hi vn ng vin tr nm 2019; tip tc kêu gi, vn ng tài tr cho các d án c hi còn li
ca các nm trc.
2. T chc gp mt gia các ngành liên quan và t chc PCPNN trên a bàn thành ph à Nng nhm gii quyt
các khó khn vng mc trong quá trình hot ng ti à Nng;
3. Tip tc y mnh xúc tin vn ng vin tr tp trung vào các lnh vc u tiên ca thành ph: thành ph "4 an", y
t, giáo dc, môi trng và ng phó vi bin i khí hu, h tr ngi khuyt tt, chm sóc và bo v tr em…, theo
dõi, xúc tin và h tr các chng trình, d án trng im, trong ó có s phi hp ca ngành y t gm: d án H tr
xây dng thành ph sc khe do t chc ông Tây Hi Ng và Hc vin nghiên cu và ào to JSI tài tr; xúc
gia hn d án "chm sóc mt hc ng" do FHF tài tr.
Nh vy, lnh vc y t là mt trong nhng lnh vc c UBND thành ph xác nh tip tc tp trung y mnh xúc tin vn
ng vin tr trong nm 2019, ng thi ngành y t s tip tc tham gia phi hp vi các n v liên quan trin khai các d
án trng im ca thành ph.
Riêng v ngành y t thành ph à Nng, trong nm 2018 ngành y t thc hin c các chng trình, d án phi
chính ph gm các d án mi và d án chuyn tip t nm trc. Các chng trình, d án phù hp vi mc tiêu phát
trin ca ngành, góp phn ci thin chm sóc y t cho nhân dân, tp trung ch yu vào các lnh vc: h tr k thut,
tng cng nng lc chuyên môn cho i ng cán b y t trong các lnh vc nh ni khoa, ngoi khoa, sn, nhi, mt,
tâm thn...trong ó mt s chng trình, d án nh:
+ D án xây dng chng trình chm sóc ngi cao tui và ào to ngun nhân lc cho chm sóc ngi cao tui ti
Trung tâm Y t qun Ng Hành Sn, thành ph à Nng do JICA tài tr cùng vi Trng i hc Chubu Gakuin, Nht
Bn (Quyt nh s 2142/Q-UBND ngày 29/5/2018 ca UBND thành ph).
+ D án h tr phu thut nhãn nhi ti Bnh vin Mt à Nng do t chc Fred Hollows (Úc) tài tr (Quyt nh s
2108/Q-UBND ngày 28/5/2018 ca UBND thành ph).
+ D án vin tr xe ln và dng c tr giúp ca t chc Global Mobility (M) ti Bnh vin Phc hi chc nng (Quyt nh
7303/Q-UBND ngày 29/12/2017 ca UBND thành ph: oàn M n Vit Nam trc tip cp phát cho ngi khuyt
tt trong tháng 1/2018.
+ Chng trình Qu toàn cu vòng 9 do Bnh vin Phi trung ng tip nhn trc tip trin khai trên toàn a bàn
thành ph à Nng (Công vn s 830/BVPTW-DAPCL ngày 26/5/2018).
+ Mt s d án ang trin khai ti Bnh vin Ph sn Nhi gm: D án Tái to b phn sinh dc cho tr em không may
do Qy phòng chng thng vong châu Á tài tr (Quyt nh s 2367/Q-UBND ngày 19/4/2016, d án kéo dài
n 12/2018); d án phu thut min phí sc môi h vòm tr em ca t chc Smile Train (Quyt nh s 8804/QUBND ngày 16/12/2013), d án h tr ào to chuyên môn dành cho bác s (Quyt nh s 5868/Q-UBND
ngày 14/8/2015), Chng trình ào to chuyên sâu s sinh, chm sóc iu tr sn khoa và Nhi tim mch ti Bnh
vin Ph sn Nhi à Nng (Quyt nh s 7893/Q-UBND ngày 16/11/2016).
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