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viên địa chất Lạng Sơn  
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Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 197/SVHTTDL-QLDL, ngày 22/02/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phối hợp thông tin, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức 

đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

Lạng Sơn, di sản (trong đó có di sản địa chất), Công viên địa chất Lạng Sơn, bảo 

vệ  và phát huy các giá trị di sản vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. Qua đó tạo 

sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tầng lớp Nhân dân về công tác xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, đặc biệt thực hiện thành công 

12 nhiệm vụ nêu tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, hiện thực hoá mục tiêu được UNESCO công 

nhận là Công viên địa chất toàn cầu.  

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung trên Powerpoint Slides (gửi kèm 

Công văn này) về Di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mạng lưới 

Công viên địa chất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Mạng lưới 

Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, Công viên địa chất Lạng Sơn (chủ 

trương, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Công 

viên địa chất 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, hệ sinh thái 

rừng trong Công viên địa chất Lạng Sơn), Đề án thành lập, xây dựng và phát 

triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 

2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh 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 2424/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 

11/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công 
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viên địa chất Lạng Sơn năm 2022, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng và triển 

khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản và Công viên địa chất 

Lạng Sơn”. 

Các cơ quan, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 

thực hiện, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) 

khi có yêu cầu./. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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