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Tháng 9 
2016 

Ngày 1-2 
Tháng 4  

2019 

Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp – Việt 

>>>  Tóm tắt <<< 

Đối tác ? 

Hội nghị được tổ chức bởi các địa phương  
và chỉ dành cho các địa phương. 

 

Phía Pháp, Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi  
nhóm Việt Nam của Cités Unies France. 

 

Các đối tác tại địa phương được mời đến tham dự như hiệp hội,  
Doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện, v.v. 

 

Thời gian ? 

Hội nghị được tổ chức đều đặn 3 năm một lần. Kể từ năm 2003, Hội 
nghị được tổ chức luân phiên tại Pháp và Việt Nam 

Hội nghị lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại Toulouse, Pháp,  
vào ngày 1 và 2 tháng 4 năm 2019.  

 

Hình thức ? 

Trong khoảng từ 2 đến 3 ngày, các địa phương của Pháp và Việt 
Nam sẽ tham dự các nhóm chuyên đề hội thảo. Chủ đề của các hội 
thảo sẽ phản ánh các lĩnh vực hợp tác phi tập trung, cũng là những 

nhu cầu và chuyên môn của cả hai bên. 

 

Tại sao ? 

Hội nghị thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương  
của hai bên, góp phần củng cố hợp tác song phương, Hội nghị cũng 

là dịp chia sẻ những kinh nghiệm trong việc quản lý chính sách  
của các địa phương. 

 
Đây cũng là dịp định hướng sang các vấn đề mới và củng cố quan hệ 

hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam. 

Tháng 9 
2013 

Hội nghị lần thứ 10 được tổ chức tại 

Cần Thơ (Việt Nam) 

Hội nghị lần thứ 9 được tổ chức tại 

Brest (Pháp) 

Tháng 11 
2010 

Hội nghị lần thứ 8 được tổ chức tại 

Hải Phòng (Việt Nam) 

2007 
Hội nghị lần thứ 7 được tổ chức tại 

Montreuil (Pháp) 

2005 Hội nghị lần thứ 6 được tổ chức tại 

Huế (Việt Nam) 

2003 
Hội thảo được đổi tên thành Hội nghị, 

lần thứ 5 được tổ chức tại Toulouse, 

cùng với vùng Midi-Pyrénées (Pháp) 

2000 
Hội thảo thứ 4 được tổ chức tại l'Abbaye, 

Pont-à-Mousson (Lorraine, Pháp) 

1998 Hội thảo thứ 3 được tổ chức tại 

Poitou-Charentes (Pháp) 

1996 Hội thảo thứ 2 được tổ chức tại 

Côtes-d’Armor (Pháp) 

1995 
Hội thảo về hợp tác phi tập trung lần 

đầu tiên được tổ chức tại Nord-Pas-

de-Calais (Pháp) 

1989 

Thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký 

kết bởi vùng Ile-de-France và Ủy ban 

Nhân dân thành phố Hà Nội 

Thời gian 

Kinh tế bền vững :  
vai trò của sự liên kết xã hội 

trong hợp tác Pháp – Việt  
Vai trò tiên phong của các địa 
phương trong giáo dục và y tế  

Đô thị hóa bền vững 
Văn hóa vật thể và phi vật thể, 

những thách thức trong  
phát triển bền vững  

Và những buổi làm việc chủ đề kinh tế, lễ trao tặng danh hiệu hợp tác địa phương Pháp – Việt, lễ ký thỏa thuận hợp tác của 
các đối tác mới, …  

Đăng ký tham dự trong tháng 1 năm 2019 !

Chống biến đổi khi hậu  
và cách thích ứng  

Hội nghị lần thứ 11 sẽ được tổ chức 

tại Toulouse (Pháp) 
« Hướng tới đối tác phát triển đổi mới và bền vững » 

5 chuyên đề hội thảo chính 
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