
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /UBND-VH 

V/v phối hợp tổ chức hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức cộng đồng về di sản địa chất và 

Công viên địa chất Lạng Sơn 

Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 03/SVHTTDL-BQLCVĐC ngày 04/01/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất và Công 

viên địa chất Lạng Sơn. UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

cộng đồng về Di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn nhằm giới thiệu về 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng 

Sơn, các chương trình giáo dục trong Công viên địa chất, thảo luận về các sáng 

kiến, dự án cấp trường học cho sự phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn thông 

qua cuộc Hội thảo trực tuyến. 

- Cho ý kiến đối với Dự kiến Chương trình Hội thảo (Theo Công văn số 

03/SVHTTDL-BQLCVĐC ngày 04/01/2022); đề xuất các chủ đề tại Hội thảo (nếu 

có); đăng ký tên sáng kiến/dự án và họ tên, chức vụ người trình bày gửi bằng văn 

bản về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp gửi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong ngày 07/01/2022.   

UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai, 

thực hiện./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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