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Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Mudeungsan, Hàn Quốc

Công viên địa chất toàn cầu

UNESCO Izu Peninsula, Nhật Bản

Công viên địa chất toàn cầu

UNESCO Lesvos, Hy Lạp



Di sản địa chất 

Di sản địa chất (DSĐC) là

những địa điểm trên Trái

Đất nơi lưu giữ những bằng

chứng, dấu ấn của quá

trình hình thành và phát

triển Trái Đất, lịch sử tiến

hóa sự sống của một vùng,

một khu vực trên hành tinh

này

DSĐC là tài nguyên không tái

tạo nên cần được bảo tồn, khai

thác và sử dụng bền vững
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Di sản địa chất 

a. Các cảnh quan địa mạo
b. Các di chỉ cổ sinh, hóa thạch
c. Các miệng núi lửa đã tắt hoặc
đang hoạt động
d. Các hang động, hẻm vực sông,
hồ tự nhiên, thác nước
e. Tất cả các phương án trên
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Công viên địa chất
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Công viên địa chất
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Công viên địa chất (CVĐC, tiếng Anh: geopark) là một
khu vực:
◆ Có ranh giới địa lý-hành chính rõ ràng, liền khoảnh

◆ Chứa đựng một tập hợp các DSĐC có giá trị khoa học, giáo 

dục, thẩm mỹ và kinh tế

◆ Các giá trị khác về cảnh quan, đa dạng sinh học, khảo cổ, 

lịch sử, văn hóa, xã hội...



CVĐC cần có diện tích đủ lớn để có thể đóng góp
đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của
địa phương, đặc biệt là dưới hình thức phát triển du
lịch và các dịch vụ phụ trợ khác.
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a. Bảo tồn các DSĐC và các giá trị khác trong khu vực như di sản văn hóa, lịch
sử, khảo cổ, cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái...

b. Góp phần quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và giá trị
của các khoa học Trái Đất, khuyến khích học tập và nghiên cứu về các khoa
học Trái Đất và giáo dục lòng yêu thiên nhiên và trách nhiệm công dân
trong việc bảo vệ và khai thác bền vững các DSĐC, góp phần vào chiến lược

nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và văn hóa của địa phương và đất nước.
c. Thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế bền vững, hài hòa với bảo tồn

như tham quan, du lịch (du lịch sinh thái, du lịch địa chất) và các hoạt động
kinh tế phụ trợ khác, tạo nguồn thu nhập bổ sung cho các cộng đồng địa

phương.

Mục tiêu của Công viên địa chất



Công viên địa chất

CVĐC là một mô hình phát triển

kinh tế-xã hội bền vững, khuyến

khích những hoạt động thân

thiện với môi trường, góp phần

bảo tồn và phát huy giá trị tổng

thể của các loại hình di sản.
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Công viên địa chất không phải là một khu bảo tồn.

Trong phạm vi một CVĐC, chỉ có một số diện tích nhất định ở

xung quanh các di tích, danh thắng, các điểm di sản (ví dụ như

vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng bảo vệ cảnh

quan, các di tích văn hóa, lịch sử, các di chỉ khảo cổ học, và các

điểm DSĐC sẽ được nhận dạng, phát hiện mới trong quá trình

hình thành CVĐC) mới cần phải bảo tồn. Đại bộ phận các diện

tích còn lại của CVĐC vẫn diễn ra các hoạt động phát triển kinh

tế-xã hội hợp pháp, hợp lệ khác như bình thường



Manh nha từ những

năm cuối của thế kỷ

20, những CVĐC đầu

tiên trên thế giới đã

được thành lập vào

năm 2000 ở Châu Âu,

hình thành nên Mạng

lưới CVĐC Châu Âu

(EGN) năm 2001

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2004 UNESCO đã

bảo trợ cho việc hình

thành Mạng lưới CVĐC

Toàn cầu (Global

Geoparks Network,

GGN). Năm 2008 cũng

theo mô hình đó Mạng

lưới CVĐC Châu Á-

Thái Bình Dương

(APGN) được thành

lập.10

Mạng lưới CVĐC

Toàn cầu hàng năm

xem xét hồ sơ và

công nhận các

thành viên mới, đến

nay đã công nhận

được 169 CVĐC

của 44 quốc gia
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Ngày 17/11/2015, phiên họp toàn

thể của Đại hội đồng UNESCO

đã phê duyệt Chương trình Khoa

học Địa chất và CVĐC Quốc tế

(IGGP), qua đó chính thức thông

qua danh hiệu “CVĐC Toàn cầu

UNESCO”.



Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

a. Các khu vực địa lý có ranh giới địa lý-hành chính rõ

ràng, liền khoảnh

b. Thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu là

bắt buộc đối với các Công viên địa chất toàn cầu
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Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phải 

được quản lý với một khái niệm tổng thể gồm:

Bảo tồn, Giáo dục, Nghiên cứu và Phát triển bền vững, hội

nhập quốc tế

13



YÊU CẦU ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU 

Yêu cầu

Tích cực tham

gia hoạt động

của mạng lưới

Có Ban quản lý 

có kế hoạch quản lý và 

nguồn kinh phí hoạt 

động 

Có các hoạt 

động tuyên 

truyền, quảng 

bá về hình ảnh 

của CVĐC

Có một

số DSĐC 

tầm cỡ

quốc tế

Tồn tại 01 năm

trước khi trình Hồ

sơ



Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

được công nhận bao lâu?

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO được trao danh

hiệu này trong thời hạn 04 năm, sau đó hoạt động và

chất lượng của mỗi Công viên địa chất toàn cầu được

UNESCO công nhận tái thẩm định.
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Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu Khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương được thành lập khi nào?

Năm 2008
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Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu Khu vực Châu Á -

Thái Bình Dương trở thành mạng lưới công viên địa chất 

khu vực chính thức khi nào?

Năm 2013
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Có bao nhiêu quốc gia trong Khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương có Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO?

8
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3. 
Công viên địa chất ở Việt Nam



Công viên địa chất ở Việt Nam

Năm 2009 UBQG UNESCO Việt

Nam đã thành lập Đầu mối quốc gia

về CVĐC Toàn cầu Việt Nam đặt tại

Viện ĐCKS

Đến năm 2016 UBQG UNESCO Việt Nam đã nâng cấp Đầu mối quốc

gia kể trên thành Tiểu ban Chuyên môn về CVĐC Toàn cầu của Việt

Nam, với Chủ tịch Tiểu ban là Viện trưởng Viện ĐCKS.

Đồng thời cũng trong năm 2016, Mạng lưới CVĐC Việt Nam đã được

thành lập, với thành viên là CVĐC Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng, CVĐC toàn cầu Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông.

Một số địa phương khác như Gia

Lai, Phú Yên, Lào Cai, Quảng

Nam, Thừa Thiên-Huế... cũng

đang tiến hành những bước đi đầu

tiên trong việc thành lập CVĐC và

lập hồ sơ trình UNESCO công

nhận là CVĐC Toàn cầu

Sau khi được công nhận CVĐC toàn cầu, khách du lịch, doanh thu du

lịch của những tỉnh kể trên đã có tăng trưởng rõ rệt, đem lại hiệu quả

kinh tế, xã hội đáng kể
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Việt Nam có 03 Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO
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Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao 

nguyên đá Đồng Văn (2010)
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Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng

(2018)



Geopark 3: Dak Nong UNESCO Global Geopark 

It is in Dak Nong province. 

It was recognized by UNESCO in 2020. 
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Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Đắk Nông (2020)



Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn

(DT: 2.360 km2)



Trên 15%/năm
Khách du lịch đến với Hà Giang tăng bình quân 

Trên 1.500 tỷ đồng
Doanh thu từ du lịch

1,5 triệu lượt khách
Năm 2020
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14,6%/năm
Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015 - 2020

=> Đóng góp 8,8% GRDP của tỉnh



Công viên ĐCTC Non nước Cao Bằng

(DT: 3.390 km2)



1.321.200 lượt khách du lịch, tăng 29,2% so với năm 2017

Doanh thu 363,3 tỷ đồng tăng 90% so với năm 2017

28

So sánh 2020/2016: Số lượng khách du lịch tăng

75%; khách quốc tế tăng 321%; khách nội địa

tăng 615%; doanh thu tăng 173%.



Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày
13/12/2021 



CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN 

Bao gồm 05

huyện: Bắc

Sơn, Bình

Gia, Văn

Quan, Hữu

Lũng, Chi

Lăng

Diện tích

3.845,8km2,

dân số

375.656

người, chiếm

46,3% diện

tích và 48,1%

dân số toàn

tỉnh

CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn



Căn cứ thành lập



Căn cứ thành lập Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn
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◆ Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các
nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021;
Kế hoạch số 43 /KH-UBND, ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực
hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về
các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm
2021;

◆ Thông báo Kết luận số 371-KL/TU, ngày 17/7/2021 của Tỉnh ủy về Kết luận của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề, ngày 13/7/2021; Công văn số
2936/VP-KGVX, ngày 22/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai xây
dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu.
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◆ Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn
cầu tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 12 năm 2021 của
Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về việc
ban hành Quy chế hoạt động của Ban;

◆ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công
viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025;

◆ Quyết định 2424/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn về việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn;

◆ Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn.



Mục đích của việc thành lập, xây dựng và phát triển

công viên địa chất Lạng Sơn

1. Bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học (DSĐC, DSVH,
ĐDSH) và bảo vệ môi trường trong CVĐC Lạng Sơn

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng
dân cư và khách du lịch về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của
các DSĐC, DSVH, ĐDSH và bảo vệ môi trường trong CVĐC Lạng Sơn

3. Thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch
gắn với tìm hiểu, khám phá gắn với bảo tồn DSĐC, DSVH, ĐDSH và bảo vệ
môi trường

4. Lập quy hoạch bảo tồn và phát triển, quy hoạch xây dựng, kế hoạch
quản lý và phát triển CVĐC Lạng Sơn; xây dựng hồ sơ xác định, đánh giá
và phân loại các DSĐC, DSVH, ĐDSH, bảo vệ môi trường và các nội dung
cần thiết khác để trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu



Nhóm công việc xây dựng và phát triển Công 
viên địa chất Lạng Sơn

(Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng 
Sơn giai đoạn 2021-2025)

◆ Nhiệm vụ thứ 1: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung,

đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản; Tổ chức Hội thảo khoa

học về tiềm năng DSĐC và triển vọng xây dựng CVĐC toàn

cầu Lạng Sơn

◆ Nhiệm vụ thứ 2: Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận

CVĐC toàn cầu Lạng Sơn và bảo vệ hồ sơ.

◆ Nhiệm vụ thứ 3: Lập kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn



◆ Nhiệm vụ thứ 4. Khoanh vùng bảo vệ DSĐC, đề xuất phương án bảo

tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản CVĐC Lạng Sơn

◆ Nhiệm vụ thứ 5: Lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch: Quy hoạch

xây dựng vùng CVĐC Lạng Sơn, Quy hoạch xây dựng phát triển khu

du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn.

◆ Nhiệm vụ thứ 6: Mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn

chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của

UNESCO

◆ Nhiệm vụ thứ 7: Hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo tồn, phát huy

giá trị tổng thể DSĐC và các loại hình di sản khác ở CVĐC Lạng Sơn



◆ Nhiệm vụ thứ 8. Xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền,

quảng bá, xúc tiến du lịch trong CVĐC Lạng Sơn

◆ Nhiệm vụ thứ 9: Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận

thức cộng đồng về di sản và CVĐC Lạng Sơn

◆ Nhiệm vụ thứ 10: Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia

các hoạt động của Mạng lưới CVĐC Toàn cầu của UNESCO

◆ Nhiệm vụ thứ 11. Lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận một số di

tích quốc gia/quốc gia đặc biệt

◆ Nhiệm vụ thứ 12. Triển khai các dự án nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn,

phục dựng, đầu tư (trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch,

vệ sinh môi trường...)



Một số đặc điểm địa chất trong công viên địa chất Lạng Sơn

a. Đá trầm tích-phun trào Phanerozoi
b. Đa dạng thạch địa tầng 
c. Nhiều mặt cắt địa chất chuẩn 
d. Đa dạng về sinh địa tầng và cổ sinh vật học với 
nhiều nhóm hóa thạch
e. Hệ thống các hang động, thác nước, sông suối
f. Hệ thống các trũng hoặc thung lũng giữa núi

38



Một số giá trị địa chất tiêu biểu (cảnh quan
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1

3



1

3



DI CHỈ KHẢO CỔ



Di sản văn hóa phi vật thể

(Thực hành Then)



Các lễ hội truyền thống

Lễ hội Phài Lừa (bơi bè) tại

huyện Bình Gia

Lễ hội Ná Nhèm (mặt nhọ) tại

huyện Bắc Sơn



Các dân tộc Lạng Sơn (khoảng 30 dân tộc)

Dân tộc NùngDân tộc Tày Dân tộc Dao 



Di sản Văn hóa vật thể

Di tích Quốc gia đặc biệt – Di 

tích lịch sử Chi Lăng
Di tích lịch sử Đình Nông Lục



Di sản văn hóa vật thể

Di tích quốc gia đặc biệt – di tích lich sử

Khởi nghĩa Bắc Sơn
Di tích khảo cổ Hang Thẩm Khuyên –

Thẩm Hai



Giá trị đa dạng sinh học
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Hệ động vật: 57 loài thú, 23 loài bò sát, 14

loài lưỡng cư, có 29 loài được ghi trong

Sách đỏ Việt Nam. Có Hươu xạ Moschus

berezovskii và hai loài linh trưởng là: Voọc

đen má trắng Semnopithecus francoisi

francoisi và Vượn đen Hylobates concolor

Đại diện tiêu biểu: hoa hồi (trên 3.200ha,

chiếm 71% tổng diện tích hồi trong cả

nước, sản lượng trên 4.500 tấn/năm, đào

phai và có cây sấu thuộc loại lâu đời nhất

ở Việt Nam với trên 1.000 năm tuổi ở

Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn

Quan, cây đa, cây khế 300-500 năm tuổi

ở xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn...



Giá trị đa dạng sinh học

Lạng Sơn là một trong những tỉnh Đông Bắc Việt Nam có hệ sinh thái

đặc biệt trên núi đá vôi mà điển hình là ở Khu dự trữ thiên nhiên Hữu

Liên, trong đó có cây Hoàng đàn…



Cây khế, cây đa hơn 600 tuổi tại xã Bắc Quỳnh



Rừng nghiến nguyên sinh tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn



KHAI THÁC DI SẢN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

TRONG VÙNG CVĐC LẠNG SƠN

Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng



Du lịch leo núi mạo hiểm xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng



Chèo thuyền trên hồ Vũ Lăng và Đồng Lâm



Hoạt động sinh kế
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Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 4,4 triệu lượt

khách du lịch, doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm

2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Công viên địa chất Lạng Sơn nhằm phát triển mô hình kinh tế gắn với bảo tồn di sản

thiên nhiên và văn hóa theo hướng vền vững, phát triển sản phẩm du lịch mang tính đột phá, thu hút lượng lớn khách du lịch

nội địa và quốc tế, qua đó góp phần đến năm 2025 đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn



Trân trọng cảm ơn!
Email: 
phamhuongnvls@gmail.com/pthuongdofals@gmail.com
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