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Buổi làm việc giữa hai đoàn Hà Nội và vùng Ile-de-France.
Từ ngày 20 đến 24-6, đoàn đại biểu Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm
việc tại Pháp. Mục đích của chuyến thăm là nhằm thảo luận với các địa phương
của Pháp về những biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị, phát huy tiềm
năng của mỗi bên để hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Mối quan hệ tiêu biểu giữa Hà Nội và vùng Ile-de-France
Ngày 23-6, Đoàn có buổi làm việc với Hội đồng vùng Ile-de-France. Tham dự có Đại
sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Pháp, Nguyễn Ngọc Sơn; đồng chí Nguyễn
Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và các lãnh đạo của TP
Hà Nội.
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, ông Jean-Paul Huchon, Chủ tịch Hội đồng vùng
Ile-de-France cho rằng, mối quan hệ hợp tác với Hà Nội được thiết lập từ năm 1989
là một trong những quan hệ hợp tác lâu đời nhất trong số các đối tác nước ngoài của
vùng Ile-de-France.
Theo ông Jean-Paul Huchon, đây là mối quan hệ có rất nhiều tiềm năng để phát triển
và đối với vùng Ile-de-France, Hà Nội là một đối tác đang trên đà phát triển nhanh
chóng. Về lĩnh vực kinh tế, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp
quan tâm tới việc hợp tác với Việt Nam và thị trường Hà Nội, tuy nhiên thị phần từ
phía Pháp còn thấp.
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"Chúng tôi biết rằng, quy hoạch lãnh thổ và đô thị là một trong những vấn đề Hà Nội
rất quan tâm. Giao thông là lĩnh vực hợp tác rất tích cực giữa Hà Nội và vùng Ile-deFrance. Thực tế, chúng tôi đã tham gia tích cực vào việc xây dựng đề án quy hoạch
tổng thể của Hà Nội mở rộng", ông Jean-Paul Huchon cho biết.
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Cùng suy ngẫm

Tiếp đó là hợp tác về môi trường, xử lý nước thải, ô nhiễm không khí, bảo vệ thiên
nhiên và di sản, trong đó có những công trình kiến trúc Pháp. Đây là những dự án rất
thiết thực đối với Việt Nam và có ý nghĩa với Pháp. Ngoài ra, còn có các hoạt động
trao đổi trực tiếp với các trường trung học phổ thông ở Việt Nam.
"Đó là những việc chúng ta đã và đang làm rất tốt. Còn tương lai thì chúng tôi rất lạc
quan vì thấy rằng không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cản mối quan hệ này tiến
xa hơn nữa", ông Jean-Paul Huchon khẳng định.

Đường sắt đô thị Cát Li
Hà Đông uốn lượn để ti
kiệm?
PGS.TS Phạm Văn Ký ch
rằng, tuyến đường sắt đô

Xuất phát từ những thành quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian vừa qua, ông
Jean-Paul Huchon đề xuất, trước mắt vùng Ile-de-France và Hà Nội sẽ thúc đẩy đầu
tư vào những lĩnh vực hợp tác sau: y tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy hoạch
lãnh thổ và đô thị, giao thông công cộng. Hai địa phương cũng có thể hợp tác về bảo
vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xử lý nước và rác thải, xúc tiến du lịch, đào
tạo nghề như hình thức đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn ở các doanh nghiệp tại
Pháp.

Linh – Hà Đông (Hà Nội)
lượn mấp mô là hoàn toà
thường...

Người tốt việc tốt

Bày tỏ vui mừng trước những đánh giá tích cực về quan hệ hợp tác giữa hai nước
Việt Nam và CH Pháp nói chung và giữa Hà Nội và vùng Ile-de-France, Bí thư Thành
ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói: Việt Nam và Pháp có mối quan hệ hợp tác rất
phong phú, rất gần gũi, tự nhiên và hữu nghị. Một trong những thành quả rất đáng
trân trọng trong quan hệ giữa hai nước, đó là sự hợp tác đối tác giữa Hà Nội và vùng
Ile-de-France.
Về hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa vùng Ile-de-France và Hà Nội trong
suốt hơn 25 năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, đây là mối quan hệ rất thành Những hình ảnh đẹp về
công, mang tính điển hình giữa hai địa phương của Việt Nam và Pháp.
Kể từ năm 2008, quy mô của Hà Nội được mở rộng gấp ba lần với dân số hiện nay là
gần 10 triệu người. Vị thế trong lĩnh vực kinh tế của Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính
trị - hành chính của Việt Nam, ngày càng quan trọng. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính
phủ Việt Nam và Hà Nội là xây dựng một quy hoạch tổng thể để phát triển Hà Nội mở
rộng. Vì vậy, lãnh đạo Việt Nam và Hà Nội rất mong có sự giúp đỡ của các nhà tư
vấn Pháp vì các bạn hiểu, có sự gắn bó truyền thống với Việt Nam, với Hà Nội và có
rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

Những chuyệ
cảm động về
lòng tốt của
con người

An ninh thế giới

"Chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt tình, tình yêu dành cho Hà Nội của các chuyên
gia của Pháp nói chung và vùng Ile-de-France nói riêng. Các bạn không chỉ giúp
chúng tôi bảo tổn những di sản kiến trúc đô thị theo phong cách Pháp mà còn triển
khai nhiều hoạt động nhằm phát huy các giá trị truyền thống của Việt Nam như các
làng nghề. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc xử lý vấn đề bảo tồn và phát triển, chúng
tôi rất quan tâm tới ý kiến của các chuyên gia Pháp", ông Phạm Quang Nghị khẳng
định.
Dù đã có những dự án hợp tác có quy mô lớn và chất lương cao trong lĩnh vực khoa Philippines tin sẽ “quật
Tòa
học - công nghệ nhưng số lượng và giá trị đầu tư còn khiêm tốn, vì vậy Bí thư Thành
Xây căn cứ
ủy Hà Nội cho rằng cần thúc đẩy mạnh hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương
quân sự ở BĐ
trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí
TQ mở đườn
hậu.
chiếm BĐ

Tư liệu
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Lãnh đạo Hà Nội và vùng Ile-de-France đều cho rằng, được sự ủng hộ của chính
quyền trung ương, hai địa phương cần có bước đi cụ thể để phát triển mối quan hệ
đặc biệt nay trong thời gian tới nhằm xứng với tiềm năng của mỗi bên. Hiện nay các
phòng, ban của vùng Ile-de-France đều sẵn sàng tham gia việc thúc đẩy mối quan hệ
này. Ông Jean-Paul Huchon cho biết, dự kiến Tổng thống Pháp sẽ tới thăm Việt Nam
trong năm nay và ông sẽ cố gắng tham gia chuyến thăm này nhằm tạo thêm xung lực
mới cho quan hệ giữa hai thành phố.
Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France Roberto Romero khẳng định sẵn sàng chia
sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị với Hà Nội, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.
Sắp tới hai bên sẽ thảo luận cụ thể hơn trong kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp vào cuối Hội nghị Genève: 5 bài h
năm nay nhằm xác định lộ trình cụ thể cho các hoạt động hợp tác. Có thể nói, một hôm nay
trong nhiều lĩnh vực hợp tác mà Pháp có thể mạnh về chuyên môn và kinh nghiệm là
Chuyện học
ĐH của các
quy hoạch đô thị. Quan hệ chính trị giữa hai nước rất tích cực sẽ tạo thuận lợi để Hà
tổng thống,
Nội và vùng Ile-de-France mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
thủ tướng nổ

Bà Marie-Cécile Tardieu, đại diện của Bộ Tài chính và Kinh tế Pháp cũng bày tỏ sự
ủng hộ đối với sự hợp tác giữa vùng Ile-de-France và Hà Nội, nhất là lĩnh vực phát
triển đô thị trong đó có dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội - Nhổn. Bà
cho rằng quan hệ hợp tác phong phú và hiệu quả giữa vùng Ile-de-France và Hà Nội
sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và hữu nghị chung giữa hai
nước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền trung ương và địa phương ở cả hai
nước đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xúc tiến các dự án
hợp tác ở quy mô lớn hơn.
Củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ĐCS Việt Nam và Pháp
Cũng trong ngày 23-6, Đoàn tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh,
thăm Không gian Hồ Chí Minh trong công viên Montreau ở TP Montreuil. Bí thư
Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cám ơn chính quyền TP Montreuil đã dành sự
quan tâm đặc biệt tới những kỷ vật gắn với thời gian hoạt động cách mạng của Bác
Hồ ở Pháp và coi đó như một phần di sản văn hóa quan trọng của thành phố.

MÁY PHUN XỊT
AQUAT
Giá cũ: 2.900.000 ĐC
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Đoàn đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Montreuil.
Tiếp đó, Đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp. Thay mặt
đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Nghị thông báo với
bạn một số nét chính về tình hình kinh tế-chính trị của Việt Nam, quan hệ đối ngoại,
công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng; trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực
và chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các lãnh đạo, cán bộ,
đảng viên Đảng Cộng sản Pháp.
Thay mặt Đảng Cộng sản Pháp, đồng chí Jean Charles Nègre, Thường trực Ban Bí
thư cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn ủng hộ giúp đỡ các hoạt động của
ĐCS Pháp, nhấn mạnh mối quan hệ giữa ĐCSVN và ĐCS Pháp là “quan hệ đặc
biệt”, lâu đời, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người
sáng lập ra ĐCS Pháp.
Đồng chí Jean Charles Nègre chuyển lời chào của Bí thư Toàn quốc Pierre Laurent
đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, chuyển thông điệp của Bí thư Toàn quốc
Pierre Laurent trong việc không ngừng phát triển quan hệ giữa hai Đảng và luôn đoàn
kết, sát cánh cùng ĐCS VN. Lãnh đạo ĐCS Pháp chúc mừng Việt Nam đạt nhiều
thắng lợi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng Đảng
và trong quan hệ đối ngoại.
Đồng chí Jean Charles Nègre nhấn mạnh, 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 tích cực tìm kiếm các nội dung hợp tác mới, tìm kiếm
những điểm tương đồng để duy trì và củng cố mối quan hệ chặt chẽ. Đồng chí Jean
Charles Nègre cho biết, đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt
Nam của Bí thư Toàn quốc Pierre Laurent cũng như việc 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

Kỳ họp th

HĐND TP

Hiệp định

Kỷ niệm
10 Nga

Kỷ niệm
Liệt sĩ

Kỳ họp th
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4 nước c
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Tâm Điểm Dư Luận >>
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những xung lực mới trong quan hệ giữa hai Đảng và củng cố cơ sở lý luận của hai
Đảng.
Lãnh đạo ĐCS Pháp cho rằng thành công của Đảng ta chính là trong công cuộc đổi
mới đã bảo đảm sự đồng thuận về mặt chính trị, đồng thời đáp ứng được những
thách thức do tình hình mới đặt ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và
mong rằng ĐCSVN xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Thời sự tuần qua: Xuấ
nhân chứng mới vụ ôn
Hàng ngàn thí sinh phải
sửa sai sót; Nhạc sĩ An
đột ngột qua đời; Xuất h

Thời sự 24h(03/7): Thả
rúng động xứ Nghệ
Phó Thủ tướng truy trác
ném đá xe khách; Đườn
trên cao HN “uốn lượn”

Đoàn gặp lãnh đạo ĐCS Pháp.
Trước đó, ngày 20-6, Đoàn gặp gỡ, nói chuyện với đại diện bà con Việt kiều, cán bộ
công nhân viên Sứ quán của Việt Nam tại Pháp. Đồng chí Phạm Quang Nghị thông
báo những nét khái quát về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước trong thời
gian qua, đặc biệt là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhằm giữ gìn môi trường hòa
bình, ổn định, tạo điều kiện đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Bày tỏ sự vui mừng và xúc động được chào đón kiều bào, sinh viên và các cán bộ
Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp, đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết,
Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách trong thời gian vừa qua, xử lý sáng suốt tình
hình tranh chấp ở Biển Đông để vừa giữ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ, vừa duy trì hòa bình, hữu nghị, ổn định, bảo đảm môi trường thuận lợi cho phát
triển kinh tế. Đó là điều nổi bật, khiến thế giới khâm phục, trong một bối cảnh anh
ninh chung trên thế giới hết sức phức tạp với sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố
và xung đột nội bộ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Đoàn đã thăm thành phố
Toulouse; gặp gỡ trao đổi với đại diện các học viện, trường đại học và bệnh viện
hàng đầu tại Toulouse, Hãng hàng không Airbus và nhiều đối tác phát triển khác của
Pháp; thăm thành phố Di sản văn hóa thế giới Carcassonne. Toulouse là thành phố
công nghiệp lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật hàng đầu của

Thời sự 24h(01/07): Bị
trắng trợn trước giờ th
i Thủ tướng Vũ Đức
Phó
gặp phụ huynh dưới nắn
Thương lái Trung Quốc

Đại gia Cà Mau mua dâ
em
Đại gia miền Tây mua d
nữ được cho là thành kh
báo, lý lịch rõ ràng và nh
Việt Báo Cuối Tuần >>
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Tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương của Pháp
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Pháp, vì vậy Đoàn bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như:
công nghiệp, dịch vụ; y tế, giáo dục, đào tạo; nghiên cứu; nông nghiệp.

Đường sắt trên cao Hà
lượn
Đường sắt đô thị trên ca
Linh-Hà Đông uốn lượn
trên nhiều điểm chạy dọ

Những hình ảnh đẹp v
Việt Nam
Cùng dõi theo những hìn
ngày làm việc của các n
sĩ CSGT vừa được Giám

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gặp Thị trưởng TP Toulouse Jean-Luc
Moudenc.

KHẢI HOÀN và ĐÌNH TUẤN
VietBao.vn

Tìm hiểu: Hà Nội, Việt Nam, Phạm Quang Nghị, Paul Huchon, ĐCS Pháp,
Jean Charles Nègre, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ
hợp tác, bí thư thành ủy, Đảng Cộng Sản Pháp, mối quan hệ, các địa
phương, trong thời gian, giữa hai nước, phát triển, Ile-de-France
Ví dụ:

Lời chúc thi tốt

SEA Games 28

Thi Đại học 2015

2015

Dịch đau mắt đỏ

Viên

Bản sao Sơn Tùng

Đoòng

Thánh Cô Cô Bóc

Thi tốt nghiệp

Làm mát ngày hè

SEA Games 28

Samsung Galaxy S6

Lịch thi đấu bóng đá nam

Lịch thi tốt nghiệp

Trị rôm sảy

Tử vi 2015

Những câu chuyện về
lay động người trẻ
Trong khi chúng ta đang
mùa đông ấm áp cùng g
bạn bè thì ở ngoài kia bi

Dịch Mers
Iphone 7

Kình ngư Ánh
Hang Sơn

Công Phượng

Nhận xét tin Tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị
giữa Hà Nội với các địa phương của Pháp
Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Món quà vô giá của ôn
gàn chữa nghiện
Và còn rất nhiều những
những dòng cảm tưởng
viết với nhiều tâm trạng

Bài viết mới
07/07 - 08:26: TBT dự lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner

Giá Vàng - Ngoại Tệ
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