
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-VHTT Bắc Sơn, ngày       tháng 02 năm 2022 
V/v triển khai công tác tuyên truyền 

nâng  cao  nhận  thức  cộng  đồng  

về  di  sản  địa chất, Công viên 

 địa chất Lạng Sơn 

 

Kính gửi: 
 

 - Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 197/SVHTTDL-QLDL ngày 22/02/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp thông tin, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, Công viên địa 

chất Lạng Sơn. 

 Bắc Sơn là 01 trong 5 huyện (Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, 

Hữu Lũng) nằm trong khu vực Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn - hội tụ đầy đủ 

các giá trị về cảnh quan, đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội... 

Việc xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn nhằm bảo tồn các di sản 

địa chất và các giá trị khác trên địa bàn như: Di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, 

cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương... Để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong của việc 

xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội theo chức 

năng nhiệm vụ triển khai công tác thông tin tuyên truyền như sau:  

 1. Nội dung tuyên truyền 

 - Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức đối với 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, 

tầm quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản 

vùng Công viên địa chất Lạng Sơn (trong đó có di sản địa chất). Qua đó, tạo sự 

đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tầng lớp Nhân dân về công tác xây dựng 

và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, đặc biệt thực hiện thành công 12 

nhiệm vụ nêu tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, hiện thực hoá mục tiêu được UNESCO công 

nhận là Công viên địa chất toàn cầu. 

 - Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2022; 

Thông tin về Công viên địa chất, Phiếu tự đánh giá cho các ứng viên Công viên 

địa chất toàn cầu của UNESCO; Powerpoint Slides về di sản địa chất, Công viên 
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địa chất; Đường dẫn website của 169 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: 

https://en.unesco.org/global-geoparks/list và các văn bản liên quan được gửi 

kèm trên VNPT-iOffice phục vụ công tác tuyên truyền.  

 2. Tổ chức thực hiện 

 2.1. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện 

 Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây 

dựng, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. 

 2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

 - Biên tập văn bản xây dựng chương trình tuyên truyền cung cấp cho cơ 

sở; bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong 

công tác xây dựng, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản vùng Công viên địa chất 

trên sóng truyền thanh đảm bảo liên tục. 

  - Viết tin, bài phản ánh quá trình triển khai, xây dựng Công viên địa chất 

thuộc phạm vi huyện Bắc Sơn. Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến 

đường, khu vực tập trung đông dân cư. 

 2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

qua các hội nghị; tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chung tại thiết chế văn hóa 

cơ sở, tuyên truyền miệng,… 

 - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên 

hệ thông loa truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của địa phương; tuyên 

truyền qua mạng xã hội facebook, zalo,… và các hình thức phù hợp khác. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị xã hội nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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