
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v đồng ý phương án tổ chức 

Hội nghị đối tác hợp tác công tư 

xây dựng Công viên địa chất toàn 

cầu tỉnh Lạng Sơn 

 
           Kính gửi:  Sở Ngoại vụ. 

 

Xem xét Báo cáo số 132/BC-SNgV ngày 15/11/2021 của Sở Ngoại vụ về 

kết quả làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ FNF Việt Nam, Cộng hòa Liên bang 

Đức tại tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị “Phát triển đối tác hợp tác công tư xây dựng 

Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn” với tên gọi, thời gian, danh nghĩa tổ 

chức và các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị như đề xuất của Sở Ngoại vụ 

tại Báo cáo trên, cụ thể: 

- Tên gọi: Hội nghị quốc tế về “Phát triển đối tác hợp tác công tư xây 

dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn”.  

- Thời gian tổ chức: ngày 28 - 29/11/2021. 

- Hình thức: trực tiếp tại thành phố Lạng Sơn (khoảng 50 -70 đại biểu) và 

thêm các đại biểu dự trực tuyến tại các điểm cầu (khoảng 50 đại biểu thuộc một 

số tổ chức quốc tế không thể trực tiếp tham dự Hội nghị).  

- Danh nghĩa tổ chức: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với Đại diện 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) - Đại học Quốc gia Hà Nội và 

Quỹ FNF Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.  

- Hoạt động chính của Hội nghị:  

+ Khảo sát thực địa: tại các huyện trong phạm vi dự kiến xây dựng 

Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn (Làng du lịch cộng đồng sinh thái xã Hữu 

Liên, huyện Hữu Lũng, Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Bảo tàng 

Khởi nghĩa Bắc Sơn, một số điểm du lịch tại huyện Bắc Sơn) vào ngày 

28/11/2021 (thành phần: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại 

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ FNF Việt Nam, cơ quan, tổ chức 

trong nước, một số cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam).  

+ Hội nghị quốc tế về “Phát triển đối tác hợp tác công tư xây dựng Công 

viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn” từ 13h30 - 17h45, ngày 29/11/2021.  
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Phiên 1: Giới thiệu về Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên 

địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hợp tác công tư trong xây 

dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn. 

Phiên 2: Chia sẻ đối tác về phát huy lợi thế và kết nối phát triển du lịch - 

dịch vụ và sinh kế bản địa bền vững, bảo tồn các di sản, giá trị địa chất và tài 

nguyên môi trường. Diễn giả nước ngoài: GS. Andreas Stoffers Giám đốc Quốc 

gia Quỹ FNF Việt Nam. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị: chi từ nguồn kinh phí đối ngoại năm 2021 

đã giao cho Sở Ngoại vụ; Quỹ FNF Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 

Hội nghị.  

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, làm đầu mối kết nối, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế 

và Chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ FNF 

Việt Nam hoàn thiện Đề án tổ chức Hội nghị quốc tế về “Phát triển đối tác hợp tác 

công tư xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn” và các nội dung liên 

quan công tác chuẩn bị đảm bảo tổ chức thành công và hiệu quả Hội nghị nêu trên. 

3. Đối với hoạt động bên lề Hội nghị (đề xuất của Tập đoàn Alphanam về 

việc tổ chức buổi làm việc giữa Chủ tịch Tập đoàn với Lãnh đạo Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh trong dịp đến tỉnh Lạng Sơn dự Hội nghị): Giao Sở Ngoại vụ chủ 

trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Alphanam thống nhất nội 

dung làm việc cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: VHTTDL, TC, TNMT, KHĐT; 

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng:  

  THNC, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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