
Ngày 10/5/2022, Ban lãnh đạo Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tiếp và làm việc
với Trưởng Đại diện Viện nghiên cứu Phát triển Pháp tại Việt Nam (IRD) tại trụ
sở chính của IFI, Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà
Nội.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Ngô Tự Lập đã giới thiệu sơ lược về lịch sử hình
thành và phát triển IFI, những thành tựu mà IFI đã đạt được trong thời gian
vừa qua cũng như các định hướng phát triển trong thời gian tới. Hai bên đã
có nhiều chia sẻ về các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới đặc biệt về
nghiên cứu và mở đầu là đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế
DAAS. 

IRD sẽ tham gia Diễn đàn Franconomics lần thứ 4 năm 2022 do IFI, OIF và AUF
sẽ tổ chức vào các ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2022, với tư cách đồng tổ
chức. Hai bên đi đến thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin và ký kết
thỏa thuận hợp tác để triển khai các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Thông qua sự giới thiệu của IRD, ngày 20 tháng 5, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)
đã tiếp Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD). Đón tiếp AFD,
Viện trưởng Ngô Tự Lập của IFI đã giới thiệu về IFI và đề xuất các phương
hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng
đồng Pháp ngữ nói chung và IFI nói riêng.

TIẾP ĐẠI DIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHÁP (IRD) VÀ 
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP TẠI VIỆT NAM (AFD)
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