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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp xem xét, thống nhất phương án triển khai, quy trình
xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dãy núi đá vôi và
thung lũng Bắc Sơn là công viên địa chất toàn cầu
Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch
UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, thống nhất phương án triển khai, quy trình xây
dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dãy núi đá vôi và thung lũng Bắc Sơn
là công viên địa chất toàn cầu, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan,
Chi Lăng, Hữu Lũng;
- Đại diện Lãnh đạo: Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trung tâm
Karst và di sản địa chất.
2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 05/5/2021 (thứ Tư) tại
Phòng họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh.
3. Nội dung: xem xét, thống nhất phương án triển khai, quy trình xây
dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn
là công viên địa chất toàn cầu.
4. Phân công chuẩn bị
a) Đề nghị Trung tâm Karst và di sản địa chất, Viện Khoa học địa chất và
khoáng sản chuẩn bị Báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ về triển vọng thành lập
công viên địa chất ở một số khu vực thuộc tỉnh Lạng Sơn, báo cáo trực tiếp tại
cuộc họp.
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tiến độ công tác triển khai,
quy trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dãy núi đá vôi và thung
lũng Bắc Sơn là công viên địa chất toàn cầu, dự kiến kế hoạch triển khai trong
giai đoạn tới để đáp ứng tiến độ (phô tô đủ cho các thành phần dự họp); chuẩn bị
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04 bộ tài liệu gửi UBND tỉnh trước ngày 04/5/2021.
c) Các sở, ngành, cơ quan liên quan cập nhật tài liệu gửi kèm Giấy mời
này, chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên
quan.
d) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân, phục vụ
theo quy định.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
HC-QT, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KGVX(NNK).
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