UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 98 /KH- SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 25tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO
thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất
toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH- UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về Triển khai bổ sung các hoạt động phục vụ công
tác tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non
nước Cao Bằng trong năm 2022;
Căn cứ Thông báo ngày 15/6/2022 của Ban thư ký CVĐC toàn cầu
UNESCO về thực hiện công tác Tái thẩm định Danh hiệu CVĐC toàn cầu
UNESCO đối với CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng từ ngày
10/8/2022 đến ngày 24/8/2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Kiểm tra công tác
chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định
danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Rà soát, đánh giá, kiểm tra tiến độ và chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ
phục vụ công tác tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước
Cao Bằng theo Kế hoạch 1633/KH- UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng.
2. Yêu cầu
- Công tác kiểm tra cần được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung và
yêu cầu theo các nhiệm vụ đưa ra tại Kế hoạch 1633/KH- UBND ngày
27/6/2022 của UBND tỉnh;
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch với UBND các huyện để thực hiện tốt các tiêu chí, khuyến nghị và tư
vấn của Chuyên gia UNESCO;
-Thực hiện Kế hoạch đúng thời gian, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm kinh
phí.
II. NỘI DUNG
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá về tiến độ và chất lượng việc triển khai thực
hiện các hạng mục công việc theo Kế hoạch 1633/KH- UBND ngày 27/6/2022
của UBND để có cơ sở tham mưu báo cáo UBND tỉnh;
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- Kiểm tra cơ sở hạ tầng, công tác vệ sinh môi trường các điểm di sản,
điểm đối tác trên 3 tuyến du lịch trải nghiệm CVĐC;
- Kiểm tra công tác thuyết minh giới thiệu điểm di sản phục vụ Đoàn
chuyên gia tái thẩm định.
III. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: 02 ngày: Từ ngày 27 - 28/7/2022
2. Thành phần: Bao gồm 02 đoàn kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra số 1: Kiểm tra tuyến phía Đông (ngày 27/7/2022),
bao gồm:
- Ông Sầm Việt An - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch – Trưởng đoàn.
- Đại diện lãnh đạo, viên chức Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng;
- Phóng viên Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng.
2. Đoàn kiểm tra số 2: Kiểm tra tuyến phía Bắc và phía Tây (ngày 2728/7/2022), bao gồm:
- Ông Trương Thế Vinh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Giám đốc Ban
quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng – Trưởng đoàn;
- Đại diện lãnh đạo, viên chức Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng;
- Phóng viên Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng.
3. Thành phần tham gia làm việc với đoàn kiểm tra:
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các
phòng chuyên môn liên quan.
- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, các cá nhân, đơn vị liên quan tại các
điểm di sản.
- Thuyết minh viên tiếng Anh các điểm di sản.
III. LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
1. Ngày 27/7/2022
1.1. Kiểm tra tuyến phía Đông – Trải nghiệm văn hoá bản địa ở xứ sở
thần tiên, huyện Quảng Hoà, Trùng Khánh (Đoàn kiểm tra số 1):
*Buổi sáng:
- 7h30’: Đoàn xuất phát từ TP Cao Bằng đi khảo sát, đánh giá các điểm di
sản tại huyện Quảng Hoà.
- 8h00 - 12h30: Khảo sát, đánh giá tại các điểm di sản: Bazan cầu gối đèo
Mã Phục, Mắt thần Núi, Làng hương Phja Thắp, Làng làm giấy bản Dìa Trên,
Làng rèn Pác Rằng và Mỏ nước thần; điểm đối tác nhà hành Tuyết Niệm.
- 12h45 - 13h30: Đoàn nghỉ ăn trưa
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*Buổi chiều:
- 13h30: Đoàn xuất phát đi khảo sát và đánh giá các điểm di sản tại huyện
Trùng Khánh: Cọn nước sông Quây Sơn, làng đá Khuổi Ky, Trung tâm thông tin
CVĐC, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc; điểm đối tác Lan’s Homestay.
1.2 Kiểm tra tuyến phía Bắc – Hành trình về nguồn cội và làm việc
với 2 huyện Hòa An và Hà Quảng (Đoàn kiểm tra số 2):
*Buổi sáng:
- 8h00’: Đoàn xuất phát từ Thành phố Cao Bằng đi Hoà An;
- 8h30’- 11h30’: Kiểm tra tại các điểm di sản đền Vua Lê, hang Ngườm
Slưa,Vườn đá Hoàng Tung, hang Ngườm Bốc, làng dệt thổ cẩm Luống Nọi;
- 11h30’ - 13h30: Đoàn nghỉ ăn trưa tại Hà Quảng.
*Buổi chiều:
-13h30 -17h00: Tiếp tục đi khảo sát các điểm di sản tại huyện Hà Quảng:
Cúc đá Lũng Luông, Đền thờ Nùng Trí Cao, Thung lũng treo Sóc Giang, khu di
tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
-17h10: Đoàn di chuyển về Thành phố Cao Bằng.
2. Ngày 28/7/2022: Kiểm tra tuyến phía Tây – Khám phá Phja Oắc –
vùng núi của những đổi thay, huyện Nguyên Bình (Đoàn kiểm tra số 2):
*Buổi sáng:
- 8h00: Đoàn xuất phát từ Thành phố Cao Bằng đi Nguyên Bình;
- 8h20 - 11h45: Khảo sát tại điểm di sản San hô cổ Lang Môn, xưởng thêu
của người Dao Tiền, di tích đồn Phai Khắt, cảnh quan núi Mào Gà, Kh di tích
QGĐB Rừng Trần Hưng Đạo; điểm đối tác nhà hàng Đức Tuyết, thị trấn
Nguyên Bình.
- 12h15 - 13h00: Đoàn nghỉ ăn trưa.
*Buổi chiều:
- 13h00 - 17h00: Tiếp tục di chuyển đi khảo sát các điểm di sản: Cảnh
quan Lưng rồng, Thung lũng treo Tĩnh Túc, Mỏ thiếc Tĩnh Túc, Vonfram Lũng
Mười, Cảnh quan Phja Oắc, Đá Granit Phja Oắc, Vonfram Bản Ỏ, Biệt thự nhà
đỏ, Khu du lịch sinh thái Kolia.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng nguồn ngân sách do UBND tỉnh cấp cho Ban Quản lý CVĐC
Non nước Cao Bằng năm 2022, thực hiện theo chế độ hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
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Thông báo, triệu tập các giáo viên tiếng Anh thực hiện nhiệm vụ thuyết
minh viên tại các điểm di sản theo danh sách nội dung phân công để đoàn kiểm
tra tổng duyệt nội dung, chất lượng theo Kế hoạch.
2. Đề nghị UBND các huyện: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình,
Quảng Hòa, Trùng Khánh:
- Đề nghị bố trí thành phần làm việc (bao gồm: Đại diện lãnh đạo UBND
huyện; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn liên quan) tham
gia Đoàn kiểm tra.
- Chỉ đạo UBND các xã, các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện công tác
chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra.
3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo
kế hoạch.
3.1. Văn phòng Sở:
Bố trí phương tiện đưa đón lãnh đạo Sở VHTTDL và các thành viên tham
gia Đoàn công tác.
3.2. Phòng Quản lý Du lịch
Cử đại diện (Đ/c Hoàng Thị Thắm – Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch)
tham gia hỗ trợ công tác kiểm tra, thuyết minh giới thiệu điểm di sản: Cảnh quan
Phja Oắc, Vôn fram Lũng Mười và Khu du lịch sinh thái Kolia.
3.3. Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng
- Đ/c Vi Trần Thùy- Phó Giám đốc Ban quản lý: Chỉ đạo, hướng dẫn
phòng chuyên môn lập kế hoạch và xây dựng nội dung làm việc;
- Phòng Quản lý di sản, địa chất và hợp tác quốc tế:
+ Tham mưu Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra;
+ Đầu mối liên hệ với Uỷ ban nhân dân các huyện tham gia phối hợp triển
khai Kế hoạch;
- Phòng Hành chính -Tổng hợp: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở
VHTTDL liên hệ, bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho Đoàn công tác; Lập
dự toán và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
3.4 Ban quản lý các Di tích Quốc Gia Đặc Biệt tỉnh Cao Bằng
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch;
- Mở cửa Trung tâm thông tin CVĐC thuộc đơn vị quản lý.
4. Đề nghị Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc
Phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.
5. Đề nghị Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng
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- Phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch;
- Mở cửa Trung tâm thông tin CVĐC thuộc đơn vị quản lý;
6. Đề nghị Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng
Phối hợp đưa tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả Kiểm tra công tác
chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định
danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên
gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu
UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Đề nghị UBND các huyện và các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp để công tác
kiểm tra đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyên: Hòa An, Hà Quảng,
Nguyên Bình, Quảng Hòa,Trùng Khánh;
- Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc;
- Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng;
- Báo Cao Bằng; Đài PT-TH Cao Bằng;
- Các phòng, đơn vị:VPS,QLDL, BQL Các
DTQGĐB, BQL CVĐC;
- Lưu VT; BQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Thế Vinh

