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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị, tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức
về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019
Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng
và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, tập huấn cung cấp thông tin, kiến
thức về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. M c đ ch
- Giới thiệu cơ bản về Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO và
CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh; quy trình, thủ tục và các yêu cầu của thành viên
trong Mạng lưới CVĐC toàn cầu cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể
và các địa phương trong tỉnh.
- Đánh giá vai trò, ý nghĩa của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh đối với sự phát
triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.
- Tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử
dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, địa chất, văn
hóa, cảnh quang, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường vì mục
tiêu phát triển bền vững.
2. Yêu cầu
- Thành viên được cử tham gia phải đúng chuyên môn, đúng thành phần
và tham gia đầy đủ Hội nghị và tập huấn.
- Chương trình tổ chức Hội nghị, tập huấn có t nh khoa học, nội dung thiết
thực, đảm bảo tiết kiệm và đạt hiệu quả.
II. TÊN GỌI, QUY MÔ HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN
1. Tên gọi: Hội nghị, tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức về Công viên
địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.
2. Quy mô hội nghị, tập huấn: Cấp tỉnh.
III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chủ trì Hội nghị: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cơ quan tổ chức thực hiện: Ban quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh
và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường).
IV. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
1. Hội nghị thông tin (dự chung)
1.1 Thành phần: (khoảng 200 người, có danh sách kèm theo)
a) Chủ trì
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Ban chỉ đạo CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản.
b) Đại biểu
+ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi;
+ Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
+ Lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
+ Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
+ Lãnh đạo Thành uỷ, Huyện uỷ, UBND và đại diện lãnh đạo, chuyên
viên các phòng ban của 9 huyện, thành phố trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa
Huỳnh.
+ Lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
+ Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 9 huyện, thành phố
trong phạm vi Công viên.
1.2. Thời gian: Trong tháng 10 năm 2019.
1.3. Địa điểm: Hội trường khách sạn Cẩm Thành.
(01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi)
1.4. Nội dung
- Một số thông tin cần thiết để thành lập và vận hành CVĐC Lý Sơn – Sa
Huỳnh.
- Giới thiệu các giá trị di sản tiêu biểu (di sản địa chất – địa mạo, văn hóa,
lịch sử, đa dạng sinh học) của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Điều lệ của chương trình Khoa học trái đất và CVĐC quốc tế (IGGP).
- Một số tiêu ch và hướng dẫn đối với các CVĐC muốn gia nhập Mạng
lưới CVĐC toàn cầu.
- Một số tiêu ch khoa học, phân loại, đánh giá, bảo tồn, xếp hạng các di
sản thắng cảnh địa chất, văn hóa trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh đối
với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
2. Tập huấn
2.1 . Thành phần: (khoảng 160 người, có danh sách kèm theo)
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a) Chủ trì:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Lãnh đạo Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
b) Đại biểu:
+ Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi.
+ Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
+ Các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn tỉnh.
+ Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
+ Đại diện 9 huyện, thành phố trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
+ Lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
+ Đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố.
+ Một số đối tác tiềm năng của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
2.2. Thời gian: Trong tháng 10 năm 2019.
2.3. Địa điểm: Hội trường khách sạn Cẩm Thành.
(01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi)
2.4. Nội dung
- Giới thiệu một số giá trị di sản tiêu biểu (di sản địa chất – địa mạo, văn
hóa, lịch sử, đa dạng sinh học) của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Tiêu ch và hướng dẫn đối với các công viên địa chất muốn gia nhập
Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.
- Phân tích vai trò của di sản địa chất và CVĐC trong các đạo luật liên
quan (khoáng sản, di sản văn hóa, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển khu
vực bảo tồn biển) và một số đề xuất, kiến nghị.
- Một số tiêu ch khoa học, phân loại, đánh giá, xếp hạng các di sản thắng
cảnh địa chất, văn hóa trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm khai thác và phát triển du lịch cộng
đồng, phát triển bền vững trong CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
- Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý tổng thể, định
hướng phát triển du lịch bền vững, chiến dịch truyền thông, hỗ trợ đa dạng hóa
các sản phẩm du lịch trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
V. KINH PHÍ: Khoảng 180 triệu đồng từ kinh phí thực hiện Đề án xây
dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019, đã được UBND tỉnh
giao tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Quản lý
CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh):
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- Tham mưu và phát hành giấy mời, tổng hợp danh sách dự Hội nghị, tập
huấn.
- Xây dựng chương trình Hội nghị, tập huấn.
- Chuẩn bị các điều kiện hậu cần tổ chức Hội nghị, tập huấn.
- Phụ trách công tác đón tiếp đại biểu và điều hành chương trình Hội nghị,
tập huấn.
- Tham mưu cấp chứng chỉ cho học viên dự tập huấn.
- Xây dựng dự toán kinh ph tổ chức và thực hiện các thủ tục thanh, quyết
toán theo qui định hiện hành của Nhà nước.
- Theo dõi, đôn đốc, quản lý Hội nghị, lớp tập huấn.
- Ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn tại các huyện, thành
phố trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh (mỗi huyện 1 lớp, thực hiện sau
khi Hội nghị, tập huấn kết thúc).
2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất
Lý Sơn – Sa Huỳnh lập chương trình Hội nghị, tập huấn, phát hành giấy mời đại
biểu tham dự..
3. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản:
- Bố tr báo cáo viên; xây dựng và biên soạn tài liệu, bài giảng điện tử Hội
nghị, tập huấn.
- Phối hợpvới Ban quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh tổ chức Hội nghị,
tập huấn.
4. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi phối hợp
với Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá,
đưa tin về Hội nghị, tập huấn.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị, tập huấn tuyên truyền cung cấp
thông tin, kiến thức về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019. Yêu
cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực
hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua BQL CVĐC Lý Sơn
– Sa Huỳnh)./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành ủy, Huyện uỷ, UBND các huyện:
Lý Sơn, Sơn Tịnh, Bình Sơn Trà Bồng,
Tây Trà, Tư nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ
và thành phố Quảng Ngãi;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- BCĐ, BQL CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh;
- VPUB: C, PCVP(VX), Các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, KGVX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng
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