
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 
      

QUYẾT ĐỊNH    

Về việc phê duyệt dự án “Ngôi trường hy vọng Samsung” tại thôn  

Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do Công ty TNHH Samsung  

Electronics Việt Nam và Tổ chức Korea Food for the Hungry  

International Hàn Quốc tài trợ 
   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/6/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 431/BC-

SKHĐT ngày 21/9/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự án Ngôi trường hy vọng Samsung tại thôn Trung 

Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Ngôi trường hy vọng Samsung. 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ khoản viện trợ: UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Bên cung cấp viện trợ: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

(SEV) và Tổ chức Korea Food for the Hungry International Hàn Quốc (KFHI).  

5. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng mới Ngôi trường hy vọng Samsung tại 

thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để tổ chức các chương trình 

ngoại khoá: ngoại ngữ, khoa học, âm nhạc, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn 

hóa, câu lạc bộ,.. cho học sinh trên địa bàn các phường, xã trong thành phố có 

hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, cận nghèo (ưu tiên độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi 

sinh sống trên địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) được tham gia miễn phí 

100%; nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh nghèo, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất cũng như kỹ 
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năng sống; góp phần phát triển giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở 

trện địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

6. Kết quả (nội dung) chủ yếu của khoản viện trợ 

Dự án bao gồm 02 hợp phần chính: 

a) Cấu phần 1 – Cấu phần xây dựng: các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất mua sắm trang thiết bị và chi phí quản lý thực hiện dự án “Ngôi trường 

Hy vọng Samsung” gồm các nội dung:  

- Xây dựng mới các hạng mục công trình: 

+ 01 Nhà lớp học (cao 02 tầng) gồm 06 phòng học, 02 phòng hỗ trợ học 

tập (phòng STEM, thư viện), 01 khu vệ sinh (gồm khu nam nữ riêng biệt); 

+ 01 Nhà điều hành – Ký túc xá (cao 02 tầng) gồm 07 phòng chức năng, 

01 khu vệ sinh; 

+ 01 Nhà đa năng (cao 01 tầng) gồm  bố trí 01 sân khấu, 02 phòng thay đồ 

(nam, nữ riêng biệt), 02 nhà vệ sinh;  

+ Các hạng mục phụ trợ khác: nhà bảo vệ, cổng, hàng rào, rãnh thoát 

nước, sân đường bê tông, giếng khoan, điện ngoài nhà; trang thiết bị phục vụ 

hoạt động, nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh trường Hy vọng 

Samsung. 

- Cải tạo hiện trạng khu sân dưới của trường THCS xã Mai Pha;  

- Địa điểm thực hiện: trên khu đất trống tiếp giáp trường THCS xã Mai 

Pha và Nhà văn hoá thôn Trung Cấp, thuộc quyền sử dụng đất của trường THCS 

xã Mai Pha. 

b) Cấu phần 2 - Cấu phần phát triển trẻ em CDP: các hoạt động phát triển 

trẻ em, thông qua việc tuyển chọn khoảng 300 cháu học sinh trên địa bàn các 

phường, xã trong thành phố có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, cận nghèo 

(ưu tiên học sinh có độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi) được tham gia miễn phí 100% vào 

các chương trình ngoại khoá: ngoại ngữ, khoa học, âm nhạc, thể thao, kỹ năng 

sống, giao lưu văn hóa, câu lạc bộ,...  

7. Thời gian thực hiện 

- Cấu phần 1 – Cấu phần xây dựng: các hoạt động xây dựng, mua sắm 

trang thiết bị thực hiện trong 06 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt và đủ 

điều kiện thi công xây dựng theo quy định. 

- Cấu phần 2 - Cấu phần phát triển trẻ em CDP: các hoạt động phát triển 

trẻ em thực hiện trong vòng 10 năm, kể từ ngày được phê duyệt văn kiện dự án. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

9. Nguồn vốn thực hiện dự án 

a) Tổng vốn của dự án: 

Tổng vốn tài trợ: 19.715,75 triệu đồng, trong đó: 

- Cấu phần 1: 8.118,25 triệu đồng do Công ty SEV tài trợ thông qua Tổ 
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chức KFHI để thực hiện; 

- Cấu phần 2: 11.597,5 triệu đồng do Tổ chức KFHI tài trợ thực hiện. 

b) Cơ cấu vốn: nguồn vốn do tổ chức KFHI giải ngân trực tiếp dựa trên 

chi phí thực tế. 

- Cấu phần 1: Xây dựng (76%); Trang thiết bị, nội thất (14%); Quản lý, 

theo dõi đánh giá, giám sát và các chi phí hành chính liên quan (10%). 

- Cấu phần 2: Chi phí triển khai hoạt động trong dự án (66%); Chi phí 

quản lý, theo dõi, đánh giá dự án, kiểm toán và các chi phí khác (34%). 

10. Cơ chế tài chính áp dụng đối với khoản viện trợ: viện trợ thuộc nguồn 

thu ngân sách nhà nước.  

11. Phương thức quản lý thực hiện 

- Đối với cấu phần 1 xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị và 

chi phí quản lý thực hiện dự án sẽ do Tổ chức KFHI trực tiếp quản lý thực hiện 

theo hình thức chìa khoá trao tay, theo quy định Pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. UBND thành phố Lạng Sơn sẽ bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công xây 

dựng dự án. 

- Đối với cấu phần 2 phát triển trẻ em, sau khi cấu phần xây dựng được 

hoàn thành, UBND thành phố Lạng Sơn và Tổ chức KFHI phối hợp thực hiện 

theo phương thức đồng quản lý, điều hành các hoạt động. 

Điều 2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và các 

quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng; thực hiện đúng các nội dung, 

chương trình, phạm vi dự án được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành 

phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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