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Đối ngoại Đạo đức Hồ Chí Minh Tổ chức - Cán bộ

Đối ngoại
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm và làm việc tại Pháp:

Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần
thứ XXVII

Hợp tác Hà Nội và vùng Ile-de-France mang tính điển hình
giữa hai địa phương của Việt Nam và Pháp
Thứ Năm 06:19 25/06/2015
TIN LIÊN QUAN
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Toulouse
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại
Pháp
(HNM) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Pháp, ngày 23-6, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có các buổi làm việc với lãnh đạo
vùng Ile-de-France; tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở
Công viên Montreau tại thành phố Montreuil, ngoại ô Paris; gặp gỡ và trao đổi với
lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác
truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.
Sáng 23-6, tại Paris, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có buổi hội kiến với ông
Jean-Paul Huchon, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France. Cùng dự buổi hội kiến, về phía
Pháp có ông Roberto Romero, Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France, đại diện của Bộ
Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của vùng Ile-de-
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France. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, mô hình hợp
tác giữa Hà Nội và vùng Ile-de-France là mối quan hệ hợp tác rất thành công, mang tính điển
hình giữa hai địa phương của Việt Nam và Pháp, cho phép thực hiện nhiều dự án tiêu biểu,
đặc biệt trong các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản văn hóa.
Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận về những định hướng chiến lược mới trên
tinh thần tiếp tục phát huy tối đa những điểm mạnh mà hai bên đã đạt được trong mô hình
hợp tác cấp địa phương rất hiệu quả vừa qua; thống nhất sẽ hoàn thiện để sớm ký thỏa
thuận hợp tác cho giai đoạn mới 2016-2019, trong đó ưu tiên các lĩnh vực phát triển kinh tế,
thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư; quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng; môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản; du lịch và đào
tạo nghề.
Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo vùng Ile-de-France, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang
Nghị cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm và đặt hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở
công viên Montreau tại thành phố Montreuil, ngoại ô Paris.

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu tới đặt hoa tại tượng Chủ tịch Hồ
Chí Minh ở thành phố Montreuil. Ảnh: TTXVN

* Cũng trong ngày 23-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng
đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp
bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Jean-Charles Nègre; Ủy viên Bộ Chính
trị, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lydia Samarbakhsh và Ủy viên Bộ Chính trị, phụ
trách quan hệ với Việt Nam Denis.
Ông Jean-Charles Nègre cho biết hiện nay tình hình thế giới, khu vực đã thay đổi sâu sắc,
điều kiện hoạt động của hai đảng cũng có nhiều điểm khác nhau, song cả hai đảng đều đã
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mối quan hệ chặt chẽ. Đảng Cộng sản Pháp đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính
thức Việt Nam của Bí thư Toàn quốc Pierre Laurent cũng như tổ chức hội thảo lý luận lần thứ
2 giữa hai đảng vào cuối năm nay, cho rằng sự kiện này chắc chắn sẽ tạo ra những xung lực
mới trong quan hệ giữa hai đảng và củng cố cơ sở lý luận của hai đảng.

Vẫn là sự lệch chuẩn về ứng xử

Về phần mình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định Đảng Cộng sản Việt
Nam coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Pháp và nhấn mạnh mong muốn quan hệ hữu
nghị, hợp tác giữa hai đảng ngày càng củng cố và phát triển trên nhiều phương diện, góp
phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai Nhà nước, hai dân tộc, đặc biệt sau
khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 9-2013.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 đã kết
thúc, để lại phía sau nhiều điều đáng nhớ về tính chất
"hai trong một" của kỳ thi này cũng như dư vị về sự đặc
biệt của nó: Sự quan tâm của xã hội lớn hơn, công tác
chuẩn bị kỹ càng hơn, tâm lý của thí sinh và phụ huynh
học sinh cũng có sự khác. Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng
thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi này không tạo
ra sự thuận lợi cho sĩ tử cũng như những người liên
quan, trong đó có lực lượng sinh viên tình nguyện.

* Chiều 23-6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thăm trụ sở Đại sứ quán mới Việt
Nam tại Pháp, thăm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Sáng 24-6, Đoàn đại biểu do Bí
thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã rời Paris kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và
làm việc tại Pháp.

Ngành du lịch "vướng" nhiều bất cập
Phải gỡ bỏ rào cản!
Không chỉ là việc của một nhiệm kỳ

HNM

Buffet nướng lẩu Sing Restaurant 32%
muachung.vn

Sữa tươi Devondale nguyên kem 16%
muachung.vn
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hàu, tôm sú, sò huyết,
cá hồi, thanh cua,
mực, bò
Mỹ....220.000đ/ngườ

Sữa bò tươi nhập khẩu
Úc nguyên chất
100%, rất tốt cho sức
khỏe. Chỉ
380.000đ/10 hộp.
Mua!

TIN LIÊN QUAN
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Toulouse
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại
Pháp

Một thứ dị tật văn
Câu chuyện Hà Nội "tuyên chiến" với nạn nói tục, chửi
bậy, những hành vi thiếu văn hóa tiếp tục làm nóng
nhiều diễn đàn, thu hút ý kiến của nhiều nhà văn hóa,
nhà nghiên cứu xã hội học, những người yêu Hà Nội...
Dư luận quan tâm bởi đây là "cuộc chiến" chưa có tiền
lệ với một dị tật văn hóa đang ngày càng "di căn" trong
xã hội. Nói tục, chửi bậy không phải là "căn bệnh" của
người Việt Nam trong kỷ nguyên internet mà đã có từ
rất lâu trong xã hội loài người, hiện hữu ở khắp các
quốc gia từ Đông sang Tây.
Sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhìn từ các
quận, huyện
Xung kích trên mặt trận không tiếng súng
Vì sự bình an của người dân!

Thích Một người thích điều này. Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

TỪ KHÓA: Bí thư Thành ủy, Phạm Quang Nghị

Chúng tôi khát vọng xây dựng quận Nam
Từ Liêm trở thành “đô thị đáng sống”
(HNM) - Tiếp xúc với chúng tôi, cảm nhận đầu tiên về Bí
thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải là con người
không thỏa mãn những gì đã làm được, luôn trăn trở
khát vọng đổi mới, tìm tòi những ý tưởng có sự khác
biệt, để cùng với tập thể Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo,
nhằm đưa quận Nam Từ Liêm trở thành "đô thị đáng
sống".
Đại hội của Đảng, bàn việc của Dân
Báo chí càng hiện đại càng phải nâng cao trách
nhiệm xã hội
Xây dựng văn hóa làm nền tảng phát triển

Pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh Mỹ
Ý kiến bạn đọc: 0

Gửi phản hồi | Xem phản hồi

Gửi bình luận của bạn
Họ tên

Email

Nội dung
Dưa hấu, nước mát giúp thí sinh “mát lòng” giữa ngày
thi nắng nóng
Dân Anh cũng lao đao vì nắng nóng kỷ lục
Lượng người hiến máu tăng hàng chục lần

Liên kết hữu ích

Gửi thông tin

Nhập lại

Tin tức mới hơn
Một năm, hai cuộc gặp, nửa vòng trái đất (tiếp theo và hết) 06/07/2015
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển 06/07/2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ 05/07/2015



Mua sim giá rẻ hà nội

Xin phật tử... đóng thêm!
(HNM) - Trưa thứ sáu (26-6), nghe tiếng chuông ngoài
cổng, bà L. (ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu
Giấy) đi ra thì thấy có một người mặc áo thụng nâu,
dáng vẻ như nhà sư, hỏi xin nước uống.
Cha chung không ai khóc ?

Tin tức khác
Mông Cổ chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEM lần thứ 11 24/06/2015
Trao đổi kinh nghiệm Kazakhstan và Việt Nam về vấn đề tôn giáo, dân tộc 24/06/2015

Giá mà là gỗ sưa...
Cầu Long Biên thành... quán gió!

Theo dòng sự kiện
Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên
Giáp (25/8/1911-4/10/2013)
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