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V/v triển khai kết quả tham dự Hội nghị 
Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam -

Pháp lần thứ XI tại Toulouse (Pháp) 

 

 
           Kính gửi:   

- Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

- UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan. 
  

Trên cơ sở kết quả hoạt động đối ngoại của Đoàn đại biểu tỉnh tham dự 
Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ XI tại Toulouse 
(Pháp) từ ngày 29/3 đến ngày 06/4/2019 theo Quyết định số 490/QĐ-UBND 
ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; triển vọng hợp tác với các đối tác 
Pháp trên các lĩnh vực hợp tác về giáo dục đào tạo, bảo tồn di sản văn hóa và 
phát triển du lịch, xây dựng, quy hoạch, phát triển bền vững đô thị thông minh, 
để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với đối tác Pháp, đồng chí Nguyễn 
Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại 
giao tiếp tục liên hệ, kết nối thúc đẩy các nội dung làm việc với các đối tác tiếp 
xúc và làm việc trong chuyến đi: Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, chính quyền 
thành phố Toulouse, Trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp (CNAM), Hội Khoa học 
và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global). Đặc biệt tiếp tục thúc đẩy 
triển khai các nội dung trong biên bản làm việc đã ký giữa tỉnh Lạng Sơn và 
Trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
nghiên cứu về kế hoạch đề xuất của Trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp về: Thành 
lập nhóm chuyên gia đến khảo sát nhu cầu và tổ chức đào tạo nhân lực trong 
lĩnh vực du lịch của tỉnh (dự kiến vào tháng 4-5/2019); thành lập nhóm chuyên 
gia về đào tạo nghề và đào tạo trình độ cao trong lĩnh vực du lịch (tháng 4-
5/2019) để khảo sát nhu cầu của tỉnh Lạng Sơn; xác định chuyên đề đào tạo 
trọng điểm (tháng 6/2019); lập chương trình đào tạo đội ngũ làm du lịch của tỉnh 
(tháng 9/2019 - tháng 6/2020) và Tổ chức khóa học đào tạo cấp văn bằng, chứng 
chỉ cho khối doanh nghiệp tư nhân của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch và 
đội ngũ cán bộ chuyên môn của tỉnh (tháng 10-11/2019). 

 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên 
quan nghiên cứu, lựa chọn mô hình du lịch phù hợp gắn liền với việc bảo tồn di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể, chuẩn bị nội dung thông tin nhu cầu về phát 
triển và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch phục vụ trao đổi với Trường Kỹ 
nghệ Quốc gia Pháp về xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 
về công tác du lịch và phát triển mô hình du lịch của tỉnh trong thời gian tới. 
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3. Giao Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng 
Sơn và UBND huyện Văn Quan phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở 
kết quả làm việc, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nội dung, mô hình hợp tác cấp 
địa phương phù hợp trong các lĩnh vực: Xây dựng, quy hoạch đô thị thông minh, 
phát triển môi trường bền vững, hợp tác đào tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, 
công nghệ chế biến các sản phẩm mới từ hoa Hồi để trao đổi với các đối tác 
Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác theo nhu cầu của ngành và địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KGVX, TH; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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