
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

V/v tham mưu ký kết Bản ghi nhớ 

hợp tác triển khai Dự án phát triển 

du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn với 

đối tác Pháp 

 

 
           Kính gửi:   

- Sở Ngoại vụ; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Công văn số 260/SNgV-LSHTQT ngày 04/5/2020 của Sở Ngoại 

vụ về việc dịch và báo cáo nội dung Thư của đối tác Pháp (Thư của Viện Kỹ 

nghệ Quốc gia, Pháp) về triển khai hợp tác phát triển du lịch, đồng chí Dương 

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

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại 

vụ, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với đối tác Pháp xây dựng dự thảo 

Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn, 

đề xuất thông tin chi tiết về vận hành và tài chính của dự án để báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định.  

2. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối trao đổi và tham mưu thực hiện thủ tục 

ký kết thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh theo quy định hiện hành. 

(Thư của Viện Kỹ nghệ Quốc gia, Pháp gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch biết, thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở KHĐT, Sở TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH-NC, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PVD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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