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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng 

lưới công viên địa chất ở Việt Nam”; 

Căn cứ Kết luận số 371-KL/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 13/7/2021; 

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công 

viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 177/TTr-SVHTTDL ngày 30/11/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn.  

Tên tiếng Anh: LANG SON GEOPARK, trên phạm vi địa giới hành 

chính của 05 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng với 

tổng diện tích 3.845,8 km2.  

Quy mô, phạm vi, ranh giới chính thức của Công viên địa chất Lạng Sơn 

sẽ được xác định trên cơ sở kết quả nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát tiềm năng di 

sản địa chất và các giá trị di sản khác ở một số khu vực tỉnh Lạng Sơn”. 

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu 

UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn để quản lý và 

điều phối các hoạt động liên quan đến Công viên địa chất Lạng Sơn. 
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Công viên địa chất Lạng Sơn sẽ được bảo tồn nguyên vẹn và khai thác, sử 

dụng hợp lý, bền vững, tổng thể các giá trị di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan 

thiên nhiên, bản sắc văn hóa (vật thể, phi vật thể), đa dạng sinh học và được định 

hướng để xây dựng hồ sơ trình UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 

hóa của Liên hợp quốc) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. 

Mọi hành vi xâm hại, phá vỡ các giá trị di sản kể trên trong phạm vi Công 

viên địa chất Lạng Sơn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi 

Lăng, Hữu Lũng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ Ngoại giao (UBQG UNESCO Việt Nam); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Ban VHXH của HĐND tỉnh; 
- CVP, PCVP, các phòng: 
  KGVX, THNC, KT, TT THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (NNK). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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