UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17 /KH-SNgV

Lạng Sơn, ngày25 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh
về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm
2021; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm "Xúc tiến,
vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ trong nước và quốc tế cho việc lập Hồ sơ đề
nghị UNESCO công nhận Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế
giới/Công viên địa chất toàn cầu" thuộc trách nhiệm chủ trì thực hiện của Sở
Ngoại vụ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thông tin và nguồn lực để
tiếp cận các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm kêu gọi,
xúc tiến, vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ cho việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO
công nhận Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên
địa chất toàn cầu; ký kết thỏa thuận tài trợ để triển khai thực hiện.
2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân công
trách nhiệm chủ trì, phối hợp, huy động tối đa năng lực tổ chức triển khai thực
hiện, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Thu thập hồ sơ, tài liệu, dữ liệu về Dự án hợp tác quốc tế phát triển du
lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn, trọng tâm gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên
nhiên - Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn giới thiệu các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp trong nước và quốc tế có kế hoạch tiếp cận.
1.1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bắc
Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng tập hợp, tổng hợp thông tin về
nguồn tài nguyên thiên nhiên - Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn.
1.2. Xây dựng bộ tài liệu song ngữ (Việt-Anh, Việt-Pháp) về Dự án hợp
tác quốc tế phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn, trọng tâm gắn với bảo vệ
nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh - Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn
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phục vụ các chương trình làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong
nước và quốc tế.
1.3. Lập danh sách, kế hoạch tiếp xúc, xúc tiến, vận động các nguồn tài trợ
hỗ trợ việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dãy núi đá vôi và Thung
lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên địa chất toàn cầu.
Thời gian: Quý I, II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
2. Tổ chức hoạt động hợp tác với đối tác Pháp trên cơ sở Thỏa thuận hợp
tác đã ký kết giữa hai bên.
Phối hợp với CNAM, Cộng hòa Pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, xác định thành phần tham dự, thời
gian, hình thức tổ chức các hội thảo quốc tế về "Phát triển du lịch bền vững tỉnh
Lạng Sơn"; hội thảo chuyên đề về xúc tiến, vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ
trong nước và quốc tế cho việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dãy núi
đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên địa chất toàn cầu.
Hợp tác với CNAM trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực triển khai dự
án "Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn" và lập Hồ sơ đề nghị UNESCO
công nhận Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên
địa chất toàn cầu.
Phối hợp hợp tác, tham vấn hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ
quan Hợp tác Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, Vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao
và các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế liên quan triển khai các hoạt động
chuẩn bị cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương (Hợp tác phi tập trung) Việt
Nam và Pháp năm 2022, tham gia xây dựng tham luận của tỉnh về chủ đề "Phát
triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn" gắn với nội dung xúc tiến, vận động các
nguồn tài trợ hỗ trợ trong nước và quốc tế cho việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO
công nhận Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên
địa chất toàn cầu.
Thời gian: Quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
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3. Tổ chức các chương trình làm việc với Vụ Văn hóa và UNESCO, Vụ
Châu Âu, Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan khác để trao đổi, tranh thủ
hướng dẫn, kết nối, giới thiệu một số nguồn quỹ, tổ chức quốc tế để tiếp cận,
vận động tài trợ.
Thời gian: Quý II, III năm 2021
Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
4. Tổ chức các chương trình làm việc với một số cơ quan, tổ chức trong
nước và quốc tế tại Việt Nam, trao đổi về nhu cầu, vận động các nguồn tài trợ hỗ
trợ cho việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dãy núi đá vôi và Thung
lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/Công viên địa chất toàn cầu.
Thời gian: Quý II, III năm 2021
Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
5. Mời một số cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế đến
khảo sát, xem xét tài trợ cho triển khai dự án "Phát triển du lịch bền vững tỉnh
Lạng Sơn" gắn với việc lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dãy núi đá vôi
và Thung lũng Bắc Sơn là Di sản thế giới/ Công viên địa chất toàn cầu.
Thời gian: Quý II, III năm 2021
Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
6. Xây dựng thỏa thuận với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tài
trợ cho triển khai dự án "Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn" gắn với việc
lập Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn
là Di sản thế giới/ Công viên địa chất toàn cầu. Phối hợp với các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày
17/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày
21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh
vực đối ngoại cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.
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Đơn vị thực hiện: Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
thuộc Sở.
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo.
III. KINH PHÍ
Chi từ nguồn kinh phí phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh năm 2021 cấp
cho Sở Ngoại vụ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối có trách nhiệm
theo dõi, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo
cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch tại các cuộc họp giao ban Sở
hàng tháng. Đề xuất, báo cáo kịp thời lãnh đạo Sở những khó khăn vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Văn phòng Sở tham mưu bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ thực
hiện Kế hoạch trên; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo
đúng quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.
3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ
đối ngoại thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động
phối hợp chặt chẽ với Phòng Lãnh sự-Hợp tác quốc tế tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ của Kế hoạch này.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế sẽ có điều
chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: KH&ĐT, VHTT&DL;
- UBND các huyện Bắc Sơn, Bình Gia,
Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng CM, NV;
- TTTT&DVĐN;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tuyết Mai

