
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:        /SNgV-LSHTQT 
 

V/v mời dự họp trực tuyến Điều 

phối viên Dự án với CNAM, Pháp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 233/VP-THNC ngày 20/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc đồng ý cho tổ chức họp trực tuyến với Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), 

Pháp; trên cơ sở ý kiến trao đổi của CNAM về việc tổ chức họp trực tuyến giữa 

điều phối viên Dự án của hai bên (điều phối viên Dự án của tỉnh Lạng Sơn là Sở 

Ngoại vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Ngoại vụ kính mời đại diện 

Lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự họp trực tuyến 

với Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), Pháp với chương trình như sau: 

1. Thành phần 

- Phía CNAM: Ông Bertrand Reau, Trưởng khoa Lãnh thổ; bà Kim Vũ, Phụ 

trách Phát triển Quốc tế. 

- Phía tỉnh Lạng Sơn: Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Ngoại vụ. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 15h00, ngày 22/01/2021 (Thứ Sáu).  

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, trụ sở Sở Ngoại vụ. 

3. Nội dung 

Thảo luận về phương hướng, lộ trình triển khai Bản ghi nhớ hợp tác và   nội 

dung Điều khoản tham chiếu/ Đề cương dự án; trao đổi về danh sách dự kiến các 

thành viên tham gia Ban quản lý/ điều phối dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên và những nội dung liên quan. Thông tin 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, 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. (Có dự kiến chương trình thảo luận kèm theo)  

Sở Ngoại vụ trân trọng kính mời, đề nghị quý Sở cử đại diện tham dự cuộc 

họp theo đúng chương trình như trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P.LSHTQT; 

- Lưu: VT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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