
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA  IỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-NC Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v thúc đẩy các hoạt động hợp tác 

với đối tác Pháp trong lĩnh vực du lịch 

 

 
           Kính gửi:   

- S  Ngoại v ; 

- S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Báo cáo số 01/BC-SNgV ngày 01/01/2020 của S  Ngoại v  về 

kết quả đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp 

hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp tại tỉnh, đ ng ch  Dương Xuân 

Huyên, Phó  hủ tịch   ND tỉnh có    iến như  au: 

 1. Giao S  Ngoại v  tiếp t c là đầu mối liên lạc, trao đổi với các đối tác 

Pháp, tham mưu   ND tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hợp tác c  thể 

với Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của 

Pháp và các đối tác khác của Pháp trong thời gian tới trên cơ    các nội dung 

thống nhất tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh để triển khai các bước đề 

xuất dự án về phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn theo hướng bền vững, gắn với bảo 

t n phát huy giá trị văn hóa, bảo t n thiên nhiên (tên c  thể của dự án do Trường 

nghiên cứu, đề xuất bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh).  

 2. Giao S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với S  Ngoại v  

và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất hợp tác, cung cấp thông tin 

và cùng tham gia với Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên 

nhiên các vùng của Pháp xây dựng đề xuất dự án về phát triển du lịch của tỉnh 

theo hướng bền vững, gắn với bảo t n phát huy giá trị văn hóa, bảo t n thiên 

nhiên. Đưa nhiệm v  này vào kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch tỉnh năm 2020. 

Văn ph ng   ND tỉnh thông báo ý kiến của đ ng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để S  Ngoại v , S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các S : KH&ĐT, NN-PTNT, TN-MT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, KGVX, TH; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT.                 
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Nguyễn  ăn  à 
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