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Ngôi trường hy vọng Samsung 

 

 

Kính gửi:  

 

 UBND thành phố Lạng Sơn 

  

Căn cứ Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 

số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh 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; 

Sau khi xem xét Công văn số 1210/UBND-VP ngày 31/5/2022 của  UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc làm thủ tục tiếp nhận cán bộ tổ chức KFHI,  Hàn Quốc 

và ý kiến của Công an tỉnh (PA 01), Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về việc ông Kim Jun Han, cán bộ của Tổ chức KFHI (Quốc tịch: 

Hàn Quốc, số Hộ chiếu: M69142871) đến làm quản lý dự án Ngôi trường Hy vọng 

Samsung Lạng Sơn tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

 Thời gian: Từ 28/6/2022 đến 27/9/2022. 

2. Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức KFHI thực hiện các thủ tục liên 

quan đến người nước ngoài quản lý dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung Lạng 

Sơn tại tỉnh trong thời gian nêu trên theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và công tác 

phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và 

Công an tỉnh nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài trong quá trình 

cư trú và làm việc tại địa bàn. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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