
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 

V/v cho phép ký kết Bản ghi nhớ 

triển khai Dự án “Ngôi trường Hy 

vọng Samsung" và tiếp xã giao 

Đoàn công tác Hàn Quốc 

 

 
           Kính gửi:   

- Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 432/SNgV-LSHTQT ngày 15/7/2020 của 

Sở Ngoại vụ về việc đề xuất tiếp xã giao Đoàn công tác Hàn Quốc và tổ chức ký 

kết Bản ghi nhớ triển khai Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung", UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho phép UBND thành phố Lạng Sơn và Sở Ngoại vụ ký kết 

Bản ghi nhớ triển khai Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” và Chương trình 

“Phát triển trẻ em" với Công ty TNHH Samsung Việt Nam (SEV) và Tổ chức 

Korea Food for the Hungry International (KFHI), Hàn Quốc. 

2. Nhất trí tiếp xã giao Đoàn công tác của Tổ chức KFHI và Công ty SEV, 

Hàn Quốc và tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ với chương trình như sau: 

- Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút, ngày 31/7/2020. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo 

dục và Đào tạo, Công Thương, UBND thành phố Lạng Sơn; Đoàn công tác của 

Tổ chức KFHI và Công ty SEV, Hàn Quốc (Danh sách kèm theo). 

- Nội dung: Tiếp xã giao Đoàn công tác của Tổ chức KFHI và Công ty 

SEV, Hàn Quốc; tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ; Lãnh đạo UBND tỉnh mời cơm 

tối Đoàn công tác. 

(Gửi kèm dự kiến Chương trình làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc).  

3. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và 

UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, phiên 

dịch, các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi tiếp xã giao và Lễ ký kết Bản ghi 
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nhớ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội 

dung làm việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh với Đoàn công tác.  

(Công văn này thay cho Giấy mời dự làm việc)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  THNC, KGVX, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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