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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 năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 354/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, Uỷ ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh xây dựng Kế hoạch công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

(CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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). 

- Thực hiện mục tiêu 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 hoá, 

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

cư bản địa. 

- Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23 

tháng 5 năm 2022 của 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. 

- Tiếp tục cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm di sản 

CVĐC trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận 

thức cộng đồng, xây dựng sản phẩm CVĐC phù hợp, thu hút du khách trong 

nước và quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị, UBND 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, đảm bảo triển khai thực hiện 

các hạng mục công việc theo đúng tiến độ kế hoạch đã được UBND huyện phê 

duyệt. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ chung 
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Các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tăng cường nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng trên địa bàn huyện trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là các khuyến nghị 

của UNESCO, đảm bảo phát huy các giá trị của CVĐC Non nước Cao Bằng gắn 

với các mục tiêu phát triển bền vững.  

- 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. 

- 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. Phát triển mạng lưới đối tác CVĐC và các sản phẩm CVĐC.  

- Tăng cường bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật 

chất, bảo tồn, phục dựng các điểm di sản CVĐC trên địa bàn; tiếp tục phối hợp 

với chuyên gia UNESCO, chuyên gia tư vấn, Ban Quản lý Công viên địa chất 

Non nước Cao Bằng tiến hành khảo sát, đánh giá các điểm di sản, phát triển các 

tuyến du lịch CVĐC nhằm phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của 

huyện; 

- Tập trung phát triển các sản phẩm CVĐC; Triển khai các hoạt động xúc 

tiến quảng bá, giới thiệu hình ảnh CVĐC, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển 

du lịch. 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Cao Bằng 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 

tỉnh Cao Bằng. 

2. Nhiệm vụ cụ thể (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)  

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. Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND huyện Trùng Khánh về công tác 

xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2023 - 2026 và các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch này, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị, đảm 

bảo triển khai hiệu quả. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: chủ động xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện, chú trọng các nhiệm vụ về công tác xây dựng, bảo tồn, phát huy 
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các giá trị di sản CVĐC trên địa bàn; công tác truyền thông, quảng bá CVĐC; 

Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động giữ gìn vệ sinh 

môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo cảnh quan dọc các tuyến quốc lộ và quanh 

khu vực các điểm di sản, làng du lịch cộng đồng. 

Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư gắn với 

quản lý và bảo tồn di sản, văn hoá, đa dạng sinh học, môi trường và phát triển du 

lịch bền vững vùng CVĐC; chú trọng tham gia trực tiếp của cộng đồng dân cư 

tại điểm di sản trong các hoạt động quản lý, khai thác phát triển cung cấp các 

loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan; 

3. Các cơ quan, các đơn vị đảm bảo công tác tham mưu cho UBND huyện 

các văn bản chỉ đạo kịp thời và đúng hướng trong công tác xây dựng và phát huy 

danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn theo các 

tiêu chí và khuyến nghị của UNESCO. Công tác phối hợp giữa các đơn vị đảm 

bảo thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vấn đề vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Ủy 

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

cáo Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

(CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các CQCM thuộc UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;                                                               

- Lưu: VT,VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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