
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

         Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO  

Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023 - 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác xây dựng và phát triển Công viên 

địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023-2026.  

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 

2021-2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về thực hiện Nghị quyết của ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện (khóa XX) về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 

2022-2025.  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch Công tác xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất toàn (CVĐC) cầu UNESCO Non nước 

Cao Bằng giai đoạn 2023-2026 với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện chiến lược của danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO 

về các hoạt động kinh tế và phát triển bền vững đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa, 

môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế của cộng đồng dân 

cư bản địa; 

- Thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Chuyên gia UNESCO sau kỳ 

tái thẩm định lần 1 (năm 2022) nhằm giữ vững danh hiệu CVĐC toàn cầu 

UNESCO khi Hội đồng chấp hành UNESCO tiến hành tái thẩm định lần 2 (dự 

kiến năm 2025);  
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- Tiếp tục cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất các tuyến du lịch 

CVĐC, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng 

đồng, xây dựng sản phẩm CVĐC, từ đó thu hút du khách trong nước và quốc tế 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ di sản địa chất, văn 

hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; Phát huy tối đa các lợi thế và cảnh 

quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật trong vùng 

CVĐC trên địa bàn để đem lại sinh kế cho cộng đồng dân cư; Đề cao trách 

nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn và sự ủng hộ của nhân dân trong công tác xây dựng và phát triển Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, 

quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu 

- Khai thác và phát huy hiệu quả mô hình VCĐC Non nước Cao Bằng, 

đưa mô hình trở thành nhân tố quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc thúc 

đẩy phát triển du lịch huyện Trùng Khánh, phát triển du lịch cộng đồng, tăng 

cường sinh kế cho người dân địa phương. 

- Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chức năng theo 

thẩm quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức của các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn về nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ, xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng 

theo hướng bền vững, trong đó chú trọng công tác xây dựng, bảo vệ, phát huy 

các giá trị, di sản CVĐC, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn 

thiên nhiên, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và giá trị nổi bật đem lại lợi 

ích cho người dân. 
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- Tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Trùng Khánh gắn với CVĐC toàn 

cầu UNESCO Non nước Cao Bằng là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du 

khách trong nước và quốc tế.  

- Đảm bảo thực hiện đúng hướng mục tiêu phát triển du lịch bền vững, 

bảo tồn và phát huy các giá trị địa chất, cảnh quan, văn hóa, lịch sử, đa dạng 

sinh học, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. 

- Xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng 

trên địa bàn theo tiêu chí của UNESCO, qua đó góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

2. Các nội dung, nhiệm vụ công việc chính  

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong cộng đồng và trường học về di 

sản địa chất và danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO gắn với phát triển du lịch 

bền vững. Phối hợp phát triển mạng lưới đối tác CVĐC và các sản phẩm CVĐC.  

- Phối hợp phát triển Mạng lưới đối tác CVĐC, tập trung các hoạt động 

cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư gắn với quản lý và bảo tồn di sản, văn 

hóa, đa dạng sinh học, môi trường và phát triển du lịch bền vững và có sự tham 

gia trong vùng CVĐC trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất; triển khai các hoạt 

động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng các điểm di sản trên địa bàn huyện. 

- Chú trọng triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh 

quan, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng chống các rủi ro thiên tai hướng đến 

mục tiêu xây dựng Trùng Khánh là điểm đến an toàn, thân thiện, xanh - sạch - 

đẹp. 

- Quản lý, khai thác hiệu quả điểm di sản Mắt Thần Núi đảm bảo theo 

khuyến nghị cuả UNESCO. 

- Triển khai các hoạt động xúc tiến quản bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, 

CVĐC, các sản phẩm CVĐC và tăng cường liên kết và hợp tác phát triển du 

lịch. 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ di sản địa chất, di sản văn hoá, cảnh quan thiên 

nhiên và môi trường trên địa bàn huyện Trùng Khánh. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và các 

nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ các nhiệm 

vụ được giao thực hiện tại Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình 

hình thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức thực 

hiện hiệu quả kế hoạch chung của UBND huyện.  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể đảm bảo 

công tác bảo vệ và phát huy hệ thống cơ sở vật chất trên các tuyến du lịch Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn; thực hiện 

thường xuyên việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân trong việc 

bảo vệ và khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và giá trị di sản đảm bảo 

mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện các phương án đảm bảo vệ sinh môi 

trường và cảnh quan tại các điểm di sản và trên tuyến du lịch CVĐC.  

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã. 

thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

trường hợp có vấn đề vướng mắc phát sinh, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân 

dân huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện xem xét, quyết định./.   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; (b/c) 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý KDL Thác Bản Giốc; 

- Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng; 

- Trang TTĐT huyện (TTVHTT); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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