
Ngày 19/01/2021 đã diễn ra  lễ  ký  kế t

thỏa thuận hợp tác  giữa Viện Quốc tế

Pháp ngữ  ( IFI)  và Trung tâm Xúc t iến

Thương mại  và Đầu tư  Việ t  Nam –

Bulgaria  (VBC).  Tham dự  lễ  ký  kế t ,  về

ph ía đại  diện IFI ,  có  ông Ngô  Tự  Lập -

Viện t rưởng IFI  và đại  diện Phòng

Quản lý  Khoa học và Hợp tác  phát

t r iển.  Về  ph ía VBC, có  ông Nguyễn

Đức Liên -  Tổng giám đốc và bà

Nguyễn Dung –  Giám đốc đố i  ngoại

làm đại  diện.  Thỏa thuận hướng tớ i

mục t iêu phát  huy nguồn lực và chia  sẻ

kinh nghiệm để  nâng cao chất  lượng

các hoạt  động đào tạo,  nghiên cứu,  tổ

chức sự  k iện và chuyển giao khoa học

công nghệ .  

 

Việc ký  kế t  thỏa thuận hợp tác  vớ i

VBC mộ t  lần nữa thể  h iện đ ịnh hướng

chiến lược đào tạo gắn vớ i  nghiên cứu

khoa học,  chuyển giao công nghệ  và

th ị  t rường của IFI .  Hoạt  động này cũng

là mộ t  bước quan t rọng t rong kế  hoạch

của IFI  về  kế t  nố i  vớ i  doanh nghiệp và

hợp tác  quốc tế .  Theo biên bản thỏa

thuận hợp tác ,  IFI  và VBC nhất  t r í

phố i  hợp tổ  chức các chương t r ình đào

tạo ngắn hạn và dài  hạn cho các đơn v ị

và cá nhân có  nhu cầu;  tổ  chức các hộ i

thảo khoa học,  diễn đàn nhằm nâng cao

uy t ín và thương hiệu của hai  bên.
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