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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển  

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng 2020; 

 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 06/SVHTTDL-BQL ngày 07/01/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả triển khai các 

nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ủy ban nhân dân 

huyện Hạ Lang báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020, nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Hạ Lang là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông của tỉnh Cao Bằng, 

có trên 76 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, gồm 12 xã và 01 thị 

trấn (trong đó 7 xã biên giới), là huyện biên giới giữ vị trí vô cùng quan trọng về 

quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại. Những năm qua, huyện đã có 

những chính sách hợp tác với huyện Long Châu và huyện Đại Tân (Trung Quốc) 

trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và đạt 

được nhiều kết quả tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đồng thời mở ra cơ hội và triển vọng mới cho phát triển du lịch địa 

phương.  

Là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa, vùng đất có tài nguyên văn hóa 

đa dạng, phong phú. Hiện nay, huyện có 02 di tích, trong đó 01 di tích được xếp 

hạng di tích lịch sử cấp quốc gia (Bia Chùa Sùng Phúc); 01 di tích được xếp hạng 

di tích lịch sử cấp tỉnh (đền thờ Tô Thị Hoạn), 01 danh lam thắng cảnh cấp quốc 

gia (Động Dơi);  01 cây Di sản cấp quốc gia (cây nghiến xã Kim Loan); 04 điểm 

di sản công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (Đại dương cổ, Lục địa 

cổ, đồn Pháp Lý Quốc, Chùa Sùng Phúc, Tay Cuộn An Lạc); ngoài ra còn có các 

danh lam thắng cảnh thu hút du khách đến du lịch (đồi hoa Dã qùy ở xã Thị Hoa, 

Thống Nhất, đường hoa Trạng nguyên xã Quang Long). 

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, 

sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối kết hợp của các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể huyện các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng dần được đầu tư, cải thiện, công tác quy hoạch được quan tâm, 

người dân tích cực hỗ trợ giữ gìn cảnh quan, thành lập các đội tự quản. 

Tuy nhiên các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho cơ sở hạ tầng 

tại các điểm di sản chưa đáp ứng hạ tầng phục vụ du lịch, hệ thống giao thông, 
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các cơ sở lưu trú chưa đáp ứng được yêu cầu của khách. Bên cạnh đó, các sản 

phẩm du lịch còn nghèo nàn, chủ yếu là tham quan di tích lịch sử văn hóa, một số 

người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường cũng như cảnh quan tại các điểm di 

sản. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Căn cứ công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phát triển 

các điểm CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện như: Kế hoạch số 

85/KH-UBND ngày 16/4/2020 về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng và 

phát triển các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng 

trên địa bàn Hạ Lang năm 2020; Công văn số 352 /UBND-VHTT ngày 23/6/2020 

về việc bổ sung hệ thống cơ sở vật chất, tăng cường quản lý, chỉnh trang vệ sinh 

môi trường cảnh quan tại các điểm công viên địa chất (CVĐC) trên địa bàn 

huyện Hạ Lang; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/7/2020 về việc bàn giao hệ 

thống cơ sở vật chất, biển Pano thông tin di sản, biển chỉ dẫn các điểm di sản, 

biển báo khu vực đỗ xe (P) và số thứ tự điểm di sản. 

2. Kết quả đạt được  

Tiếp nhận bàn giao và bàn giao hệ thống cơ sở vật chất, biển Pano thông 

tin di sản, biển chỉ dẫn các điểm di sản, biển báo khu vực đỗ xe (P) và số thứ tự 

điểm di sản cho Ủy ban nhân dân xã Minh Long, Lý Quốc, thị trấn Thanh Nhật. 

Hướng dẫn địa phương làm công tác quy hoạch khu vực di sản, đảm bảo vệ sinh 

môi trường và các nội dung khác có liên quan. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu phối hợp tổ chức tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng trong cộng đồng, trường học; quảng bá các danh lam thắng cảnh, các sản 

phẩm đặc trưng của huyện gắn với các điểm du lịch, hướng tới xây dựng Hạ Lang 

là điểm đến du lịch đối với du khách trong nước và quốc tế bằng nhiều hình thức 

văn hóa, văn nghệ. Trong năm, đã tổ chức được trên 20 cuộc ngoại khoá tuyên 

truyền công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật tại các điểm du lịch trên đia bàn nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các 

biểu hiện tiêu cực, xâm hại, lấn chiếm. Phối hợp giám sát xã Minh Long tiến 

hành xử lý khắc phục điểm di sản Đại dương cổ bị tháo dỡ biển thông báo, biển 

chỉ dẫn đối với đại diện doanh nghiệp Xuân Hòa đơn vị thi công Quốc lộ 4A 

đoạn từ xóm Lũng Đa đến xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc. 

Tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có các điểm Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, di tích, danh lam thắng 

cảnh, thường xuyên kiện toàn ban quản lý di tích khi có cán bộ điều động luân 

chuyển vị trí công tác, kịp thời xử lý những đối tượng có hành vi lấn chiếm, xâm 
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hại đến di tích; tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ, đầu tư xây dựng các di 

tích trên địa bàn. 

Chỉ đạo các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch về danh lam thắng 

cảnh, lễ hội. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân tại các xã có tiềm 

năng phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn hiện trạng danh lam, thắng cảnh. 

Thực hiện quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức như panô, áp phích nhằm 

giới thiệu rộng rãi tới người dân và du khách thập phương. Tuyên truyền quảng 

bá, xúc tiến du lịch trên hệ thống loa truyền thanh của huyện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Việc xây dựng và phát triển các điểm Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của 

các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể. Hoạt động quản lý nhà nước về du lịch cũng như kinh doanh dịch vụ du lịch 

đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các di tích lịch sử đã được quan tâm đầu tư, tôn 

tạo; khách du lịch ngày càng tăng; một số khu du lịch đang được khảo sát và triển 

khai thực hiện.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

toàn cầu ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của một 

số cán bộ, đảng viên, người dân địa phương về du lịch còn hạn chế. 

Nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế, thiếu về số lượng, hạn chế về 

năng lực chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  

Hoạt động xúc tiến quảng bá chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các sản phẩm 

đặc trưng của địa phương, chưa có chiến lược lâu dài và hiệu quả. 

Đội ngũ cán bộ quản lý công tác du lịch còn thiếu, đặc biệt ở cơ sở hầu hết 

là kiêm nhiệm, phần lớn chưa qua đào tạo nghiệp vụ nên tham mưu chuyên môn 

chưa sâu và hiệu quả, công tác phối hợp chưa thường xuyên. 

Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động phát triển du lịch còn ít. Chưa xây 

dựng được sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút 

khách du lịch; Các dự án, công trình chưa được đầu tư một cách bài bản; nguồn 

chi ngân sách chưa đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch. 

IV. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021 

- Triển khai xây dựng kè bảo vệ điểm di sản Lục địa cổ (Ranh giới bất 

chỉnh hợp) Ái Cảnh, xã Minh Long (khu vực sát sông Quây Sơn). 

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp các bãi đỗ xe, hệ thống biển, bảng tại các điểm 

di sản, tham quan ngắm cảnh trên địa bàn (chỉnh trang vệ sinh môi trường, bổ 

sung thùng rác; cải tạo sửa chữa, khắc phục các cơ sở vật chất tại các điểm di 

sản; hàng rào, hệ thống biển, bảng; nghiên cứu bố trí xây dựng nhà vệ sinh đạt 



4 

 

tiêu chuẩn tại các điểm di sản, tham quan trên địa bàn… đảm bảo điều kiện phục 

vụ hoạt động du lịch). 

- Tiếp tục chỉ đạo thành lập các đội tự quản; thuyết minh viên, tình nguyện 

viên tại các điểm di sản thực hiện công tác tiếp nhận quản lý, bảo vệ hệ thống cơ 

sở vật chất tại các điểm di sản; triển khai các hoạt động hướng dẫn, phục vụ 

khách tham quan du lịch. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch đến toàn thể 

Nhân dân; chỉ đạo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo 

cảnh quan dọc các tuyến quốc lộ và quanh khu vực các điểm di sản. 

- Chỉ đạo phòng, chống giảm thiểu rủi ro thiên tai sạt lở xâm hại đến các 

điểm di sản trong vùng có điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước 

Cao Bằng; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ công tác viên, tình nguyện viên 

làm công tác hướng dẫn, thuyết minh tại các xã có điểm di sản. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức định kỳ các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc 

như: Hội thi trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao dân tộc và 

các loại hình thể thao giải trí đặc trưng khác… nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc và 

thu hút khách du lịch. 

- Thu hút các tổ chức, cá nhân xây dựng kết cấu hạ tầng, lưu trú du lịch, 

các dịch vụ phục vụ du lịch. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ 

nguồn kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp các điểm di sản; mở lớp tập huấn 

nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác du lịch các cấp. 

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng 2020, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Sở VHTT&DL; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBDN huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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