
 
     Kính gửi:  

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

  Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. 

                                                              

Xem xét Công văn số 294/SVHTTDL-QLDL ngày 20/3/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể theo và Du lịch về việc đề xuất nội dung hợp tác với đối tác Pháp về 

phát triển du lịch bền vững; Công văn số 156/SNgV-HTQT ngày 13/3/2020 của 

Sở Ngoại vụ về việc dịch và chuyển bản đề xuất Thời hạn tham chiếu (Đề cương 

Dự án) “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn” của đối tác Pháp; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với nội dung đề xuất của đối tác Pháp tại Thư công tác ngày 

21/2/2020 về hợp tác phát triển du lịch bền vững như đề xuất của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tại Công văn trên. Trong đó, nội dung hợp tác xây dựng dự 

án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn theo 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: thời hạn tham chiếu (Đề cương dự án): dự kiến kinh phí 

thực hiện là 24.528 Euro, trong đó UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm chi 

trả 13.264 Euro, tương đương khoảng 338 triệu đồng (tỷ giá tại thời điểm tháng 

3/2020: 1 Euro ~ 25.500 đồng), chi từ nguồn ngân sách tỉnh.  

- Giai đoạn 2: Dự án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn (bắt đầu 

tiến hành hoạt động vận động các nguồn vốn). 

Thời gian thực hiện từng giai đoạn sẽ thống nhất cụ thể để phù hợp với 

chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19. 

2. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành 

a) Sở Ngoại vụ  

- Biên dịch, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành Thư công tác của 

Lãnh đạo UBND tỉnh gửi đối tác Pháp về việc thực hiện dự án phát triển du lịch 

bền vững tỉnh Lạng Sơn, trong đó bổ sung nội dung về thời gian hợp tác phù 

hợp với chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 (dự thảo Thư công tác của UBND tỉnh gửi kèm 

theo); hoàn thành trước ngày 08/4/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi các thông 

tin cụ thể về nội dung hợp tác với đối tác Pháp. 
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b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đối tác Pháp nêu trên đề 

xuất UBND tỉnh về thời gian thực hiện từng giai đoạn, thời hạn tham chiếu/Đề 

cương Dự án “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn” của Trường kỹ nghệ 

quốc gia Pháp gửi kèm theo tại Công văn 156/SNgV-HTQT ngày 13/3/2020 của 

Sở Ngoại vụ. 

- Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, nội dung phục vụ xây 

dựng đề cương dự án theo yêu cầu của đối tác Pháp, trình UBND tỉnh phê duyệt 

đề cương, dự toán dự án theo quy định. 

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 

ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh về nguồn kinh phí thực hiện dự án hợp tác 

và hướng dẫn sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phương thức thanh, quyết toán 

kinh phí theo quy định. 

d) Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành 

liên quan thống nhất, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về trình tự 

lập, thẩm định, phê duyệt dự án hợp tác theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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