
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 01 năm 2021 

V/v đồng ý cho tổ chức họp trực 

tuyến với Viện Kỹ nghệ Quốc 

gia (CNAM), Pháp 

 

 

           Kính gửi:   

- Các Sở: Ngoại vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 

- Viễn thông Lạng Sơn.  

 

Xem xét Công văn số 29/SNgV-LSHTQT ngày 15/01/2021 của Sở Ngoại 

vụ về việc đề nghị cho phép tổ chức họp trực tuyến với Viện Kỹ nghệ Quốc gia 

(CNAM), Pháp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Đồng ý cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính tổ chức họp trực tuyến làm việc 

với Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), Pháp.  

Thời gian: 15h30' - 17h30' (theo giờ Việt Nam), ngày 22/01/2021  

Thành phần:  

- Phía tỉnh Lạng Sơn: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ; Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chuyên viên Sở Ngoại vụ. 

- Phía CNAM: Ông Bertrand Commelin, Giám đốc Phát triển Quốc tế; 

ông Bertrand Reau, Trưởng Khoa Lãnh thổ; bà Kim Vũ, Phụ trách Phát triển 

Quốc tế. 

Nội dung: Thảo luận về các bước tiếp cận Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 

tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế nhằm tìm các nguồn tài chính cho Dự án; 

hướng dẫn quy trình tiếp cận thông tin, thủ tục trình UNESCO công nhận dãy 

núi đá vôi của Lạng Sơn là di sản thế giới/công viên địa chất toàn cầu; thảo luận 

đề xuất danh sách dự kiến các thành viên tham gia Ban quản lý/điều phối Dự án 

và  phân công nhiệm vụ cụ thể theo đề xuất từ phía tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì làm đầu mối kết nối, phối hợp với các Sở: 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Viễn thông Lạng 

Sơn đảm bảo tốt công tác biên phiên dịch và điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức 

buổi họp trực tuyến làm việc với CNAM như chương trình nêu trên; kết thúc 

buổi họp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
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3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính chuẩn bị nội dung liên quan, phô tô gửi các thành 

phần dự họp nghiên cứu và thảo luận tại buổi họp. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng: KGVX; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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