
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai kết quả làm việc với 

Đoàn công tác Tổ hợp Samsung Việt 

Nam và Tổ chức KFHI, Hàn Quốc 

 

 
           Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 80/BC-SNgV ngày 11/8/2020 của Sở Ngoại vụ về 

kết quả đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Tổ hợp Samsung Việt Nam và Tổ 

chức Korea Food for the Hungry International (KFHI), Hàn Quốc tại tỉnh Lạng 

Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đối với ý kiến của Tổ hợp 

Samsung Việt Nam về việc đầu tư xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa của 

Samsung Việt Nam tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.  

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và 

các cơ quan liên quan triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ đã được ký kết; 

hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục tiếp nhận Dự án "Ngôi trường Hy vọng 

Samsung" theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài, Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 

thành phố Lạng Sơn thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: NgV, GD&ĐT, CT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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