UBND TỈNH CAO BẰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 187 /BC-SVHTTDL

Cao Bằng, ngày 02 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả 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.
Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-SVHTTDL ngày 25/7/2022 của Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch về 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.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo 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 như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: 02 ngày: Từ ngày 27 - 28/7/2022
2. Thành phần: Bao gồm 02 đoàn kiểm tra
2.1. Đoàn kiểm tra số 1: Kiểm tra tuyến phía Đông – huyện Quảng Hoà,
Trùng Khánh (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.
2.2. Đoàn kiểm tra số 2: Kiểm tra tuyến phía Bắc và phía Tây – huyện Hoà
An, Quảng Hoà, Nguyên Bình (ngày 27-28/7/2022), bao gồm:
- Ông Trương Thế Vinh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Giám đốc Ban quản
lý CVĐC Non nước Cao Bằng.

- 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.
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;
- 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. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Đánh giá chung
- Thực hiện Kế hoạch 1633/KH- UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh,
UBND các huyện: Quảng Hoà, Trùng Khánh; Hoà An; Hà Quảng; Nguyên Bình và
các Sở ban ngành đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của
UBND tỉnh và cơ bản thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu.
- Cơ sở hạ tầng, công tác vệ sinh môi trường tại các điểm di sản, điểm đối tác
trên 3 tuyến du lịch trải nghiệm CVĐC cơ bản giữ gìn vệ sinh khá tốt (tuy nhiên
còn một số điểm cần tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, bố trí bổ
sung các thùng rác) đáp ứng được yêu cầu đón tiếp Chuyên gia đến tái thẩm định.
- Công tác thuyết minh giới thiệu điểm di sản phục vụ Đoàn chuyên gia tái
thẩm định được thực hiện bởi thuyết minh viên là giáo viên tiếng Anh; Thanh niên
đại diện mạng lưới thanh niên CVĐC Non nước Cao Bằng; cộng tác viên cơ bản
đáp ứng được chất lượng.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện tích cực và đạt hiệu quả,
trong đó giữa sở Giáo dục và Đào tạo với sở VHTTDL về triển khai hoạt động Câu
lạc bộ “Cùng em khám phá CVĐC” và hoạt động thuyết minh viên là giáo viên
tiếng Anh phục vụ đón chuyên gia; Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp cung
cấp bổ sung các mẫu vật địa chất; Sở Ngoại vụ phối hợp chuẩn bị hồ sơ, thủ tục
đón Đoàn chuyên gia...
(Chi tiết được đánh giá tại biểu phụ lục kèm theo)

2. Một số nội dung cần khắc phục
2.1 Tuyến phía Đông – huyện Quảng Hoà, Trùng Khánh
- Điểm di sản Mắt thần núi: Chuẩn bị thiết bị hàng rào barie để đảm bảo thực
hiện nội dung theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn (UBND huyện Quảng Hoà thực
hiện) ; Ban quản lý chỉ đạo đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh khu vực sàn ngắm cảnh
tại Mắt Thần Núi; điều chỉnh nội dung biển thông tin di sản Mắt Thần Núi (BQL
CVĐC thực hiện).
- Điểm di sản Làng hương Phja Thắp (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà):
Khắc phục công trình nhà văn hoá đã hoàn thành tuy nhiên để đảm bảo cảnh quan
cần thực hiện ngay phương án điều chỉnh: Giải pháp tạm thời: Phủ thêm rơm lợp
mái với mật độ đảm bảo để che khuất mái tôn; ốp vật liệu gỗ hoặc tre, nứa... che
phủ tường gạch 2 đầu hồi và mặt trước (phương án lâu dài: thay mái tôn lợp ngói
máng); các bồn nước Inox nhìn rõ trên đường tham quan tại làng sử dụng rơm/lá cỏ
tranh/lá cọ để quây lại.
- Làng làm giấy bản Dìa Trên (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà): để đảm bảo
cảnh quan cần dọn đống đá vật liệu xây dựng cạnh bãi đỗ xe, phát quang các khu
vực cỏ rậm rạp trên đường vào làng; gia đình được chọn đón tiếp chuyên gia cần
đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp.
- Điểm di sản Cọn Nước (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh): Điều chỉnh
cột điện bị nghiêng tại khu vực gần biển IP; di chuyển vị trí thùng thác về gần địa
điểm đứng quan sát ngắm cảnh.
- Điểm di sản Động Ngườm Ngao (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh):
Đảm bảo không có mẫu vật địa chất bày bán tại các gian hàng khi Chuyên gia đến
thực hiện tái thẩm định.
- Điểm di sản Làng đá Khuổi Ky (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh): thực
hiện ngay việc dỡ bỏ hoặc thay thế biển bán hàng bánh cuốn/giải khát; các biển
quảng cáo dịch vụ taxi, khung pano đã rách bạt thông tin bên cạnh đường; đối với
các biển giới thiệu homestay hướng tới thực hiện 1 biển thông tin chung tránh tình
trạng treo gắn lộn xộn mất mỹ quan; dỡ bỏ đoạn kè gần vị trí biển IP để tạo chỗ
đứng cho du khách tìm hiểu thông tin; chọn homestay Phương Tày làm điểm dừng
chân cho Đoàn chuyên gia.
- Điểm di sản Làng rèn Pác Rằng (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà): Chọn 3
cụm nhà liền kề, để chuyên gia trải nghiệm, lưu ý người dân mặc trang phục truyền
thống dân tộc Nùng An; tại trung tâm thông tin làng rèn, cất dọn các bàn ghế cũ đã
không sử dụng được, bổ sung tài liệu ấn phẩm tuyên truyền; thay thế biển đối tác
mới.
- Điểm di sản Mỏ nước thần (xã Hồng Quang, huyện Quảng Hoà): dỡ bỏ
đoạn đường bê tông (khoảng 2m) chắn trước cửa hang thay bằng các tảng đá tự

nhiên đặt vào vị trí để thuận tiện cho du khách trải nghiệm đồng thời đảm bảo cảnh
quan nguyên trạng của điểm di sản.
2.2 Tuyến phía Bắc – huyện Hoà An; Hà Quảng
- Điểm di sản Ngườm Slưa (xã Hoàng Tung, huyện Hoà An): phát quang cỏ
bụi tại vị trí bãi đỗ xe; kẻ vạch sơn trắng bãi đỗ xe.
- Điểm di sản Vườn đá Hoàng Tung (xã Hoàng Tung, huyện Hoà An): Cắt cỏ
bụi, vệ sinh môi trường khu vực cảnh quan vườn đá.
- Điểm di sản hang Ngườm Bốc (xã Hồng Việt, huyện Hoà An): Tháo lưới
bóng trả lại mặt bằng bãi đỗ xe.
- Điểm di sản Làng dệt thổ cẩm Luống Nọi (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng):
trả lại mặt bằng bãi đỗ xe đang được người dân trưng dụng làm nơi chứa củi. Trang
trí, trưng bày các sản phẩm
- Điểm di sản Cúc Đá Lũng Luông (xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng); Đền
thờ Nùng Trí Cao (xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng) cần bố trí bổ sung thùng rác.
2.3 Tuyến phía Tây – huyện Nguyên Bình
- Tiếp tục hoàn thiện chòi bán hàng, giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương
do hộ dân quản lý và thu lợi ích từ dịch vụ tại điểm di sản San hô cổ Lang Môn;
Cảnh quan lưng rồng (chòi bán hàng đảm bảo xây dựng bằng vật liệu thân thiện
môi trường hoặc bê tông sơn giả tre).
3. Một số lưu ý để đảm bảo công tác đón tiếp Đoàn chuyên gia đến thẩm
định
Đề nghị UBND các huyện:
- Chỉ đạo việc phát quang các bụi cỏ che khuất tầm nhìn các biển báo, như
biển báo đỗ xe (P), biển chỉ dẫn, dọn dẹp cảnh quan tại các điểm di sản...Bố trí
người trông coi tại các điểm di sản trên các tuyến du lịch.
- Đề nghị bố trí lãnh đạo xã; đại diện người dân địa phương mặc quần áo dân
tộc đứng đón tiếp chuyên gia tại các điểm di sản làng nghề, làng du lịch cộng đồng,
điểm di sản.
- Tại các điểm dừng chân nghỉ ngơi của Chuyên gia tại làng nghề, làng du
lịch cộng đồng, đối tác cần chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ mang đặc trưng văn hoá
ẩm thực bản địa để đón tiếp chuyên gia: Nước vối, thạch mác púp, ngô, khoai, sắn,
bánh trời...
- Chuẩn bị quà tặng của người dân làng nghề tặng Chuyên gia;
- Người dân tham gia hoạt động đón chuyên gia tại làng nghề, làng du lịch
cộng đồng mặc trang phục truyền thống của dân tộc bản địa.
IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo UBND các huyện, các Sở
ban ngành tiếp tục tích cực và triển khai nhiệm vụ 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;
- Để đảm bảo thực hiện tốt 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 được đảm bảo theo các tiêu chí, khuyến nghị và tư
vấn của Chuyên gia UNESCO nhằm mục tiêu giữ vững danh hiệu, đề nghị UBND
các huyện, các Sở ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ đón
Đoàn chuyên gia tái thẩm định;
- Đối với các nhóm nhiệm vụ còn tồn tại và cần khắc phục đề nghị UBND
các huyện liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện và đốc thúc việc hoàn thành công
việc trước thời điểm Chuyên gia thực hiện nhiệm vụ;
- Ủy ban nhân dân các huyện trong vùng CVĐC, thành phố Cao Bằng chỉ
đạo thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo cảnh
quan dọc các tuyến đường quốc lộ và quanh khu vực các điểm di sản; chỉ đạo quản
lý bảo vệ các công trình đã xây dựng trong 03 tuyến du lịch (đặc biệt là các điểm di
sản địa chất có công trình điểm check in).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng)
tiếp tục làm đầu mối với Chuyên gia tư vấn UNESCO về việc triển khai các nhóm
nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo chuẩn bị tái thẩm định; cập nhật tiến
độ báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho kỳ
tái thẩm định.
Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết quả 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 ./.
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

