
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VH Hữu Lũng, ngày        tháng 01 năm 2023 

V/v phối hợp triển khai hoạt động 

gắn kết cộng đồng bảo vệ môi 

trường vùng Công viên địa chất 

Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã: Tân Thành, Hữu Liên, Yên Thịnh. 

 

 UBND huyện nhận được Công văn số 69/BQLCVĐC ngày 28/01/2023 của 

Ban quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp triển khai hoạt 

động gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. 
 

Để hoạt động gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường vùng Công viên địa chất 

Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách 

trong nước và quốc tế, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã Tân Thành, Hữu Liên, Yên Thịnh (liên quan đến chuyến 

khảo sát của Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và cộng sự tại vùng Công 

viên địa chất Lạng Sơn từ ngày 21 – 22/02/2023): Tổ chức chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh 

môi trường sạch sẽ tại các điểm tham quan, khảo sát nhằm từng bước tạo hình ảnh 

tốt đẹp đối với các chuyên gia UNESCO nói riêng, du khách trong nước và quốc tế 

nói chung (công tác dọn vệ sinh nên triển khai thường xuyên, đặc biệt trước 

ngày 21/02/2023 và các tháng, năm tiếp theo). 

(Có Chương trình khảo sát kèm theo) 

2. UBND xã Hữu Liên: Cung cấp thông tin, hình ảnh về thực trạng, giải 

pháp tiếp theo về công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Thông tin, hình ảnh, 

giải pháp gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước 15 giờ ngày 

04/02/2023 để tổng hợp gửi Sở theo quy định. 

3. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối 

hợp, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên. 

Đề nghị UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Phòng TN-MT huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Phong 
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