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Triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất  
Lạng Sơn năm 2022 

   

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án thành lập, xây dựng 

và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

2424/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập 

Công viên địa chất Lạng Sơn; Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 
của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất 

Lạng Sơn; UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát 

triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn; các nhiệm vụ tại Đề án thành lập, 
xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.  

- Đề cao trách nhiệm, công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển 

khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về di sản (trong đó có 
di sản địa chất (DSĐC), CVĐC Lạng Sơn, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản 

vùng CVĐC Lạng Sơn; công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ di sản địa chất, 
văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên và môi trường, phát huy tối đa các 

lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa 
dạng sinh học nổi bật trong vùng CVĐC nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh theo 

hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.  

2. Yêu cầu 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp 
thường xuyên, chặt chẽ, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ  

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá 

trị di sản (văn hóa, đa dạng sinh học, địa chất - địa mạo, địa văn hóa, khảo 
cổ học) 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02/2022 đến tháng 11/2022 (đợt 1). 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 
Lạng Sơn. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công 
nghệ; Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực phù hợp; 

các doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế; UBND các huyện 
trong vùng CVĐC. 

2. Lập Kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn và xây dựng dự thảo hồ sơ 
trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn  

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 

Lạng Sơn. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Ngoại vụ; Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban 
Quốc gia UNESCO Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực 

phù hợp; doanh nghiệp PPP; chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế.  

3. Xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến du lịch trong CVĐC Lạng Sơn 

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa thành lập, xây dựng, phát triển 

CVĐC Lạng Sơn; vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của các di sản địa 
chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường trong Công viên địa 

chất Lạng Sơn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động xây 
dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn; 

 + Xây dựng và triển khai các tour, tuyến du lịch địa chất, kết hợp tham 
quan, học tập, nghiên cứu khoa học... thực hiện kết nối hệ thống các trung tâm 

thông tin, bảo tàng, homestay, nhà hàng, khách sạn ở các huyện trong phạm vi 
CVĐC; xây dựng hệ thống biển bảng thuyết minh, chỉ dẫn ở các điểm di sản;  

 + Xây dựng, lựa chọn biểu trưng (logo) cho CVĐC Lạng Sơn; tổ chức 
cuộc thi ảnh đẹp, hội họa, sáng tác ca khúc, tìm hiểu, thuyết trình viên/hướng 

dẫn viên du lịch giỏi,... về CVĐC;  

 + Sản xuất phim, video clip giới thiệu về CVĐC Lạng Sơn; xây dựng 
website và cập nhật cơ sở dữ liệu CVĐC Lạng Sơn để tuyên truyền, quảng bá 

hình ảnh; 

+ Thí điểm ứng dụng công nghệ số để lập bản đồ số 3D, ứng dụng công 

nghệ AR (thực tế tăng cường), VR (thực tế ảo) phục vụ nhu cầu tương tác của 
người dùng với Công viên. 

 - Tiến độ thực hiện: trong năm 2022. 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 

Lạng Sơn. 
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 - Đơn vị phối hợp: các Sở Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào 
tạo, Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố; các doanh nghiệp; chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế; các cơ quan 
thông tấn báo chí.  

 4. Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng 

về di sản và CVĐC Lạng Sơn 

 - Nội dung:  

 + Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về di sản địa chất và công viên 
địa chất cho các cấp chính quyền (UBND tỉnh, huyện; các sở, ngành, ban quản 

lý...), cộng đồng địa phương và du khách;  

 + Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn 

hạn, dài hạn đáp ứng yêu cầu quản lý CVĐC. 

 - Thời gian thực hiện: trong năm 2022. 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 
Lạng Sơn. 

 - Đơn vị phối hợp: các Sở Tài nguyên và Mội trường, Giáo dục và Đào 
tạo, Ngoại vụ, Nội vụ; UBND các huyện, các trường học trong vùng CVĐC; 

Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia 
UNESCO Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực phù hợp; 
doanh nghiệp và một số tổ chức giáo dục là khách mời. 

5. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của 
mạng lưới CVĐC toàn cầu của UNESCO 

- Nội dung:  

+ Tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, lớp tập huấn, hội chợ, triển 

lãm... của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO: Hội nghị mạng lưới CVĐC 
toàn cầu của UNESCO, Hội nghị mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực Châu Á-

Thái Bình Dương tổ chức 01 năm/lần (yêu cầu bắt buộc khi xem xét hồ sơ);  

+ Tham gia các hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn di sản, 

quản lý CVĐC với các Ban Quản lý CVĐC trong nước và với các nước khác;  

+ Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, kết quả 

trong việc bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý di sản địa chất; tham gia xây dựng, 
phát triển các hoạt động khác của mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO; 

+ Mời một số trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng quốc tế đưa sinh 

viên các nước đến nghiên cứu, học tập tìm hiểu tại CVĐC Lạng Sơn. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 
Lạng Sơn. 
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- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện trong vùng CVĐC, các 

doanh nghiệp, đơn vị tư vấn. 

6. Lập Hồ sơ khoa học di tích trình xếp hạng cấp quốc gia năm 2022 
đối với Di chỉ khảo cổ học Hang Ba Xã (Phja Thạng) xã Tân Đoàn, huyện 

Văn Quan 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 
Lạng Sơn. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Văn 
Quan; các doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế. 

7. Mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ và 
triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 

Lạng Sơn. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Ngoại vụ, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc 
gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

  8. Triển khai các hoạt động nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, 

đầu tư (trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch, vệ sinh môi 
trường, bảo vệ hệ sinh thái rừng và động vật hoang dã trong vùng CVĐC...) 

  - Nội dung:  

  + Trồng rừng, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên 

nước và cải thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch... ở một số khu vực trong 
phạm vi CVĐC...;  

  + Điều tra, khảo sát, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa (tín 
ngưỡng thờ mẫu, lễ hội Ná Nhèm...), các di tích lịch sử cách mạng thuộc cụm di 

tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn; Khu di tích quốc gia 
đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng;  

  - Các hoạt động trồng rừng phủ xanh đồi trọc, bảo vệ tài nguyên, vệ sinh 
môi trường (nước thải, rác thải, nghĩa trang,...); cơ sở hạ tầng (đường giao 
thông, phục hồi các khu vực khai thác khoáng sản,...). 

  - Thời gian thực hiện: trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

  - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC 

Lạng Sơn. 

  - Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan, các 

doanh nghiệp thực hiện. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án thành lập, xây dựng và phát triển 

CVĐC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (ngân sách nhà nước theo phân cấp 
của Luật Ngân sách nhà nước); nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư (PPP); hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ nội dung Đề án thành lập, xây dựng và phát triển CVĐC Lạng 
Sơn giai đoạn 2021-2025 và các nội dung nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này, Ban 

Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Thành viên Ban Chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện 
theo chức năng, nhiệm vụ.  

 2. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề vướng mắc, phát sinh, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi đề xuất, kiến nghị về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem 
xét, điều chỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL (b/c); 
- Bộ TN&MT (b/c); 
- UBQG UNESCO (Bộ Ngoại giao); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;  
- Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- UBND các huyện trong vùng CVĐC;  
- Báo LS; Đài PT&TH tỉnh;  
- BQL CVĐC Lạng Sơn;  
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên  
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