
  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Số:        /QĐ-SNgV  

            
     Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ dự án xúc tiến 

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN  

 

 Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 về việc sửa đổi, 

bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-

UBND;  

  Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 ban hành quy 

định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;  

  Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài 

tỉnh Lạng Sơn;  

  Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác, vận động và quản 

lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 

– 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BCTPCPNN ngày 12/02/2020 của Ban Công 

tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện hoạt 

động của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh năm 2020; 

Xét đề nghị của Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng hồ sơ dự án xúc tiến viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài năm 2020, gồm các thành viên sau: 

1. Bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng; 

2. Ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lãnh sự - Hợp 

tác Quốc tế, Tổ phó;    

3. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng Sở, Tổ viên;  

4. Bà Phạm Thị Hương, Phó Trưởng Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, 

Tổ viên; 

5. Ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, Tổ 

viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc 

tế, Tổ viên; 



7. Bà Ong Hương Trang, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, 

Tổ viên; 

8. Bà Văn Thị Thúy Hồng, Kế toán Sở, Tổ viên;  

9. Bà Hoàng Thị Mai Thu, Nhân viên Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại, Tổ viên.   

Điều 2. Tổ xây dựng dự án có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản có liên 

quan, phối hợp các cơ quan, đơn vị của tỉnh thu thập thông tin, dữ liệu xây dựng 

hoàn thiện hồ sơ các dự án xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

phục vụ chương trình hoạt động của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài 

tỉnh Lạng Sơn. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công. 

Tổ xây dựng hồ sơ dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Kinh phí xây dựng hồ sơ các dự án xúc tiến vận động viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài được chi từ nguồn kinh phí phục vụ công tác phi chính 

phủ nước ngoài của tỉnh năm 2020 đã giao Sở Ngoại vụ.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn 

phòng, Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối 

ngoại và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

  
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, LSHTQT; 

- TT TT&DVĐN;  

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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