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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTPP,  

Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 1775/SCT-QLTM&XNK ngày 14/11/2022 của Sở 

Công thương tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực 

thi Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định 

UKVFTA năm 2022. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 

01/3/2019; Kế hoạch số 2494/KH-UBND ngày 07/10/2020; Kế hoạch số 

1669/KH-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực 

hiện các Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 

2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Nội dung nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị của Công viên 

địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Coi trọng công tác bảo tồn di 

sản văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường gắn với phát 

triển du lịch bền vững của địa phương, xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh. 

1. Công tác xây dựng, phát triển và quản lý các tuyến du lịch Công 

viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng: 

- Phối hợp với với chuyên gia tư vấn UNESCO và các đơn vị liên quan 

triển khai xây dựng tuyến trải nghiệm thứ 4 của CVĐC (Thành phố Cao Bằng - 

Huyện Thạch An - Huyện Quảng Hòa); Tuyến du lịch trải nghiệm số 5 kết nối 

CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) với CVĐC 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

- Thực địa thu thập bổ sung các mẫu vật địa chất, hiện vật văn hoá, khảo 

cổ và trưng bày mẫu vật, hiện vật ấn phẩm, tài liệu tại các điểm Trung tâm thông 

tin CVĐC; Định kỳ kiểm tra, đánh giá các điểm di sản, cơ sở vật chất trên các 

tuyến du lịch CVĐC.  

- Nhiệm vụ kỳ tái thẩm định CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng: đón tiếp đoàn chuyên gia UNESCO gồm ông Artur Sá và ông Jean Simon 

Pagès thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định lần thứ nhất đối với CVĐC toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng. Đoàn chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực của 

tỉnh trong công tác xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng, khẳng 

định Cao Bằng đang có những mô hình, cách làm hiệu quả như việc triển khai 

hoạt động giáo dục về CVĐC trong trường học, ứng dụng công nghệ trong việc 

phát triển sản phẩm CVĐC…Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia cũng đưa ra những 
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khuyến nghị để tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển CVĐC 

để mô hình CVĐC thực sự mang lại hiệu quả đối với việc phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương gắn với bảo tồn các giá trị di sản, bảo vệ môi trường. 

2. Xây dựng và phát triển thương hiệu, sản phẩm, đối tác CVĐC: 

- Tổ chức chương trình khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm xây 

dựng và phát triển du lịch cộng đồng bền vững đảm bảo chia sẻ lợi ích trong 

cộng đồng, gắn với bảo vệ môi trường tại CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà 

Giang) cho 30 đơn vị đối tác của CVĐC Non nước Cao Bằng.  

- Phối hợp với các đối tác tại làng giấy bản xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen, 

huyện Quảng Hòa nghiên cứu, cải tiến chất lượng, phát triển các sản phẩm từ 

giấy bản;  Hỗ trợ các đối tác Khu du lịch sinh thái Kolia, Nhà nghỉ Tùng Dương; 

Lan’s Homestay, Nhà hàng Tuyết Niệm, Yến Nhi Homestay, Tày Homestay xây 

dựng góc giới thiệu, bàn bán các sản phẩm trong mạng lưới đối tác CVĐC Non 

nước Cao Bằng. 

- Khảo sát thực hiện thí điểm mô hình nông nghiệp gắn với dịch vụ du 

lịch tại xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 

3. Công tác tuyên truyền về CVĐC: 

- Tổ chức 06 Hội thảo/ Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng: 

01 Hội thảo định hướng khởi nghiệp cho thanh niên về phát triển du lịch bền 

vững trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng; 01 Hội nghị triển khai nâng cao 

nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại làng Khuổi Ky, xã Đàm 

Thủy, huyện Trùng Khánh; Tập huấn thực địa cho Thuyết minh viên tiếng Anh 

phục vụ kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng; 02 Hội nghị triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CVĐC Toàn 

cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tại huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm; 01 

Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức phát triển điểm đến có sự tham gia tại 

điểm di sản làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. 

- Thực hiện tuyên truyền về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước tại 

chương trình Ngoại khoá cuả trường THCS Đông Khê, huyện Thạch An cho 

380 học sinh (ngày 26/10/2022). 

- Thi công góc trưng bày Thông tin CVĐC Non nước Cao Bằng tại 02 

trường THCS Hợp Giang và THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng. 

4. Công tác tăng cường hoạt động quản lý, bảo vệ di sản và cảnh quan 

thiên nhiên, môi trường trong vùng CVĐC: 

- Hưởng ứng các hoạt động do mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO và 

mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương phát động như 

Ngày Trái đất (22/4), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Làm cho thế giới 

sạch hơn (17/9/2022), Ngày Du lịch thế giới (27/9), Ngày Đa dạng địa chất 

Quốc tế (06/10).  

- Khảo sát thống nhất lựa chọn địa điểm triển khai thí điểm mô hình quản 

lý phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại điểm di sản làng đá Khuổi Ky, xã 

Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh. 
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- Triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến về bảo vệ môi trường” trong 

vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cho học sinh trung học cơ 

sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.  

5. Hoạt động tham gia Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO và Hợp 

tác quốc tế: 

- Thực hiện báo cáo thường niên về các hoạt động của CVĐC toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng cho Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO và 

Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương; Cung cấp 02 tin 

bài, 05 hình ảnh về các điểm di sản địa chất nổi bật, 01 bài báo tóm tắt các giá trị 

đa dạng địa chất cho Mạng lưới CVĐC toàn cầu phục vụ cho việc quảng bá hình 

ảnh các CVĐC trên mạng xã hội của Mạng lưới CVĐC toàn cầu GGN; Cung 

cấp 10 hình ảnh về các giá trị địa chất, văn hóa, cảnh quan đặc sắc và thông tin 

về CVĐC Non nước Cao Bằng cho Mạng lưới CVĐC toàn cầu phục vụ việc 

biên soạn sách giới thiệu về 177 CVĐC toàn cầu GGN. 

- Tổ chức Hội đàm trực tuyến trao đổi, thống nhất về các nội dung ký kết 

thỏa thuận hợp tác giữa CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt 

Nam) và CVĐC toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc) 

ngày 29/4/2022; Tham gia các cuộc họp Diễn đàn trực tuyến “Let’s do it” trao 

đổi về kinh nghiệp triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển CVĐC trong 

Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương: Vai trò 

của phụ nữ trong hoạt động của CVĐC (09/3), Trung tâm thông tin và Bảo tàng 

CVĐC (19/5), hưởng ứng ngày Quốc tế các dân tộc thiểu số năm 2022 (26/7).  

- Tham dự Hội nghị lần quốc tế thứ 7 của mạng lưới CVĐC toàn cầu 

UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại tỉnh Satun, Thái Lan từ ngày 

04/9/2019 đến ngày 11/9/2022. Tại Hội nghị, tỉnh Cao Bằng đã bảo vệ thành 

công Hồ sơ vận động tranh cử đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Mạng lưới 

CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 8 của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng.  

II. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN 

1. Thuận lợi:  

Công tác xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng luôn nhận 

được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và chính 

quyền nhân dân các cấp; sự quan tâm ủng hộ và hỗ trợ về chuyên môn từ các Bộ 

ngành và cơ quan trung ương, đặc biệt là Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam 

và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC 

toàn cầu Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ về phát triển và phát huy giá trị 

của mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO tại Cao Bằng. 

2. Khó khăn: 

- Hệ thống văn bản, hành lang pháp lý đối với công tác xây dựng và phát 

triển, phát huy danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO ở Việt Nam nói chung còn 
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thiếu và chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ. 

- Trong quý I năm 2022, dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp đã ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC 

Non nước Cao Bằng. 

- Việc tận dụng lợi thế và phát huy danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO 

vào công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa 

đạt hiệu quả chưa cao. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị các Bộ ngành và cơ quan trung ương, đặc biệt là Ủy ban 

Quốc gia UNESCO Việt Nam và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 

Tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam:  

Tiếp tục quan tâm hướng dẫn địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn 

các điểm di sản trong vùng CVĐC theo các tiêu chí của UNESCO; Quan tâm, 

hướng dẫn địa phương xây dựng phương án thu phí tham quan vùng CVĐC để 

có nguồn tài chính hỗ trợ các hoạt động bảo tồn di sản địa chất, bảo vệ môi 

trường và hoạt động tăng cường sinh kế cho người dân trong vùng CVĐC; Phối 

hợp tư vấn phát huy danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO trong việc tăng cường 

sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

2. Kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: 

Ưu tiên phân bổ ngân sách các hoạt động phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm trong nước và quốc tế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các danh 

hiệu của UNESCO nói chung và danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO nói riêng; 

Ưu tiên bố trí các nguồn lực để nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định 

CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 2022 của Sở VHTTDL 

gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 

 


		2022-11-24T15:15:16+0700


		2022-11-25T11:53:02+0700


		2022-11-25T11:53:02+0700




