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BÁO CÁO
Hội thảo quốc tế về Giá trị Di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về Giá trị Di sản Công viên địa
chất (CVĐC) Lý Sơn - Sa Huỳnh, UBND tỉnh báo cáo kết quả như sau:
I. Thông tin chung
1. Tên hội thảo
Hội thảo quốc tế về Giá trị Di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
2. Thời gian, địa điểm
Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày: ngày 18/6/2019 tại Thành phố Giáo
dục Quốc tế, số 230 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi và tham quan thực
địa tại đảo Lý Sơn ngày 19/6/2019.
3. Cơ quan chủ trì, tổ chức
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (cơ quan thường trực
Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh) phối hợp với Viện Khoa học Địa chất
- Khoáng sản và Viện Khảo cổ học Việt Nam chuẩn bị nội dung và điều phối
chương trình hội thảo.
II. Thành phần tham dự
Tham dự hội thảo có 320 đại biểu bao gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo
Nhà nước; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế tại
Việt Nam, các CVĐC trong nước và quốc tế, đại diện các tỉnh miền Trung - Tây
Nguyên, các viện nghiên cứu, trường đại học; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban ngành, hội
đoàn thể liên quan của tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; lãnh
đạo các địa phương, trường học trong địa bàn CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh và đại
diện báo chí trong và ngoài tỉnh.
III. Nội dung Hội thảo
1. Số lượng bài tham luận

Hội thảo nhận được 52 bài tóm tắt tham luận của các chuyên gia, nhà
khoa học trong nước và quốc tế về các chủ đề:
- Di sản văn hóa khảo cổ Sa huỳnh: 29 bài
- Di sản địa chất, khoáng sản: 12 bài
- Xây dựng, quản lý và phát triển CVĐC: 11 bài
Trong khuôn khổ hội thảo, vì thời gian hạn chế nên Ban chủ trì đã chọn
lọc mời các nhà khoa học trình bày 8/29 báo cáo khoa học về di sản văn hóa
khảo cổ Sa Huỳnh; 9/12 báo cáo khoa học về di sản địa chất, khoáng sản và
3/11 báo cáo về xây dựng, quản lý, phát triển CVĐC.
2. Diễn tiến hội thảo
Hội thảo được khai mạc vào lúc 8h00 ngày 18/6/2019 tại Hội trường
Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi.
2.1. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, mô hình xây dựng CVĐC toàn
cầu mang lại cho tỉnh Quảng Ngãi cơ hội và cách tiếp cận mới về phát triển bền
vững, bảo đảm công bằng giữa các thế hệ, hội nhập với thế giới văn minh; tầm
nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi hoàn toàn phù hợp với mong muốn và định
hướng phát triển của tỉnh. Do đó, CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh đã sớm được xúc
tiến nghiên cứu, phát triển từ năm 2015 đến nay. Hội thảo này là minh chứng
cho những nỗ lực và cam kết của CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh với Mạng lưới
CVĐC toàn cầu UNESCO.
Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất đặc biệt, đánh dấu 110 năm phát
hiện văn hóa Sa Huỳnh và vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng
Ngãi. Ông nhấn mạnh CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh đặt nhiều kỳ vọng vào các
chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực địa chất, văn
hóa; có nhiều kinh nghiệm xây dựng công viên địa chất có thể tư vấn nhằm hiện
thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững theo tiêu chuẩn của mạng lưới Công viên
địa chất toàn cầu UNESCO.
2.2. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cũng cho
rằng, Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO nhận được sự hưởng
ứng rộng rãi trên thế giới, bởi vì hơn cả một danh hiệu, CVĐCTC đang thể hiện
là một mô hình phát triển toàn diện, một CVĐCTC sẽ hội tụ những giá trị địa
chất tầm cỡ quốc tế, cùng với những giá trị văn hóa, lịch sử có ý nghĩa giáo dục.
Đồng thời, CVĐCTC phải đảm bảo để cộng đồng dân cư là chủ thể trực tiếp của
việc bảo tồn và phát huy danh hiệu, có được sinh kế ngay trong lòng danh hiệu.
Ông Lê Hoài Trung ghi nhận giá trị của Hội thảo không chỉ dừng lại ở
việc xây dựng hồ sơ CVĐCTC đệ trình UNESCO mà với sự tham dự đông đảo
của các nhà khoa học hàng đầu, đại diện chính quyền và các đối tác, sẽ cho
phép chúng ta có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về các giá trị của CVĐC Lý Sơn- Sa
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Huỳnh, từ đó đưa ra các chính sách, biện pháp quản lý, bảo tồn và phát triển
toàn diện CVĐC Lý Sơn- Sa Huỳnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã
hội của địa phương trong tương lai.
2.3. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn - Sa
Huỳnh giới thiệu tổng quan về CVĐC. Đến nay, với sự hỗ trợ và hợp tác của
các cơ quan trung ương và trong tỉnh, công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu;
xác định các khu vực địa chất, văn hoá có giá trị cơ bản đã hoàn thành với quy
mô công viên hơn 2.000km2 đất liền và 2.600km2 mặt nước biển, bao gồm toàn
bộ chiều dài 130km bờ biển của tỉnh. Ban Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh
đang xúc tiến xây dựng 4 tuyến tham quan cùng với 87 điểm dừng chân. Theo
kế hoạch, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ và đệ trình UNESCO vào tháng 11
năm 2019.
2.4. Tiến sĩ Guy Martini, Tổng thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Chủ
tịch Hội đồng CVĐCTC UNESCO giới thiệu quá trình hình thành CVĐC, các
tiêu chí của UNESCO đối với một CVĐC toàn cầu. Đồng thời, ông cũng chia sẻ
những bài học kinh nghiệm từ các CVĐC khác trên thế giới trong việc xây
dựng, quản lý và phát triển CVĐC. Ông nhấn mạnh, một trong những chìa khóa
quan trọng làm nên thành công của một CVĐC là xây dựng một đội ngũ cán bộ
làm việc đa ngành và chuyên trách và xây dựng một chiến lược phù hợp với sự
tham gia của tất cả các đối tác, các bên liên quan và cộng đồng địa phương.
2.5. Mở đầu phiên khoa học về văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh, PGS.TS. Bùi
Văn Liêm khái quát lịch sử phát hiện, những mốc nghiên cứu chính và những
kết quả đã đạt được trong nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung. Đồng
thời, bài tham luận cũng nêu ra một số vấn đề về không gian, phạm vi phân bố
của văn hóa Sa Huỳnh và công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích văn hóa
Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi.
2.6. TS. Andreas Reinecke trình bày bài tham luận về đồ trang sức
khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu nhọn ở Đông Nam Á. Ông đặc biệt
ghi nhận sự xuất hiện của hai loại trang sức này trong bối cảnh lịch sử văn hóa
Sa Huỳnh, minh chứng cho sự giao lưu giữa nền văn hóa Sa Huỳnh với các nền
văn hóa trong khu vực cùng thời đại.
2.7. Bài tham luận ‘Một số vấn đề nhận thức mới về văn hóa Sa Huỳnh”
của TS. Bùi Chí Hoàng hệ thống hóa các quan điểm của các nhà khoa học trong
và ngoài nước về các vấn đề nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh theo cách tiếp cận
các tài liệu mới; từ đó đưa ra nhận định rằng không gian phân bố của Văn hóa
Sa Huỳnh thời đại sắt có lẽ từ Bãi Cọi (Hà Tĩnh) đến Diên Sơn (Khánh Hòa).
2.8. TS. Phạm Thị Ninh đánh giá giá trị lịch sử văn hóa trong nền cảnh
Tiền – Sơ sử tại miền Trung Việt Nam từ các di tích văn hóa Sa Huỳnh trong
CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh. Bà khẳng định lớp cư dân văn hóa Sa Huỳnh có
nguồn gốc bản địa, tiếp biến nhuần nhị các yếu tố văn hóa từ bên ngoài để phát
triển mạnh mẽ các yếu tố nội sinh bên trong. Đồng thời, cư dân văn hóa Sa
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Huỳnh trên đảo Lý Sơn có quan hệ chặt chẽ với cư dân Sa Huỳnh trong đất liền
tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.
2.9. TS. Nguyễn Lân Cường từ góc nhìn nhân chủng học đã làm sáng tỏ
hơn chủ nhân của nền văn hóa Sa Huỳnh nói riêng và nguồn gốc dân tộc Việt
Nam nói chung, thông qua các di cốt được phát hiện trong các mộ chum tại
Xóm Ốc và Hòa Diêm.
2.10. Trong bài tham luận của mình, GS.TS. Trịnh Sinh chia sẻ những tư
liệu mới nghiên cứu cho rằng văn hóa Sa Huỳnh là nền văn hóa bản địa, có giao
lưu với văn hóa Đông Sơn cũng như nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á cùng
thời. Ông khẳng định nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển rực rỡ, có sức lan tỏa lớn
và cũng hội tụ nhiều yếu tố của các nền văn hóa khác.
2.11. TS. Đặng Văn Bài lưu ý các nội dung Công ước 1972 của UNESCO
trong quá trình xây dựng hồ sơ, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản trong khu
vực CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh. Ông khuyến nghị đây là cam kết quốc tế, trách
nhiệm quốc gia từ trung ương đến địa phương trong việc thực thi các cam kết
trong Công ước này.
2.12. Mở đầu phiên hội thảo khoa học về địa chất, chuyên gia hàng đầu
trong ngành địa chất Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Bao, giới thiệu khái quát về
đặc điểm, sự hình thành địa chất ở tỉnh Quảng Ngãi. Với nhiều điểm di sản địa
chất lý thú, có giá trị khoa học và giáo dục, kết hợp với di sản văn hóa, lịch sử,
ông khẳng định xứng đáng được công nhận là CVĐC cấp quốc gia và toàn cầu.
2.13. TS. Ryu Choon Kil trình bày một số kết quả ban đầu trong chương
trình hợp tác nghiên cứu giữa Hàn Quốc và Việt Nam về địa chất và núi lửa ở
đảo Lý Sơn, tập trung vào cấu tạo địa chất, địa tầng và lịch sử hình thành. Kết
quả nghiên cứu cho thấy lịch sử hình thành và cấu tạo các đảo khá phức tạp, với
hầu hết hoạt động núi lửa xảy ra ở cuối kỷ Đệ Tứ.
2.14. TS. Ngô Xuân Thành, trình bày những kết quả nghiên cứu sự hình
thành và thành tạo đảo Lý Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành tạo chủ đạo
là basalt và lớp cát phủ Hollocen. Các nón núi lửa tạo nên địa hình đồi núi trên
đảo Lý Sơn thành tạo từ bom, vụn, tro núi lửa điển hình cho kiểu phun nổ. Tuổi
đồng vị phóng xạ xác định mẫu khu vực đảo Lý Sơn cho tuổi từ 320.000 năm
đến <10.000 năm, đặc biệt các nón núi lửa có tuổi trẻ hơn 10.000 năm tuổi.
2.15. Bài trình bày của ông Nguyễn Đức Tâm giới thiệu khái quát về lịch
sử hình thành vùng ven biển Quảng Ngãi. Bài tham luận nêu ra 3 đới địa hình,
gồm đới bậc thềm biển ven núi và mảnh thềm biển giữa đồng bằng, đới đồng
bằng tích tụ biển rộng và bằng phẳng ở trung tâm, và đới cát đụn ven biển. Bài
trình bày cũng nêu ra các diện ngập nước nhỏ, nông, đặc biệt là đầm An Khê
với các di chỉ khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh rất độc đáo.
2.16. GS.TS. Tạ Hòa Phương trình bày một di sản liên quan đến san hô
bán hóa thạch trên đảo Lý Sơn. Hai điểm phát hiện san hô bán hóa thạch gồm
phía Tây cầu tàu đảo Bé (hình thành từ san hô tạo rạn và rong san hô) và phía
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Đông đảo Lý Sơn (quần thể san hô sáu tia khổng lồ với đường kính lên đến
khoảng 2m thuộc loài san hô Porites). Đây được coi là quần thể san hô cỡ lớn
hiếm hoi tại Việt Nam.
2.17. TS. Nakada Setsuya giới thiệu 9 CVĐCTC UNESCO Nhật Bản trên
các khu vực núi lửa, do vậy đá núi lửa và núi lửa là thành phần cơ bản của
CVĐCTC UNESCO ở Nhật Bản. Ông chia sẻ di sản núi lửa ở Nhật Bản được sử
dụng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm du lịch, giáo dục và
giảm nhẹ thiên tai.
2.18. Ông Bùi Thế Anh trình bày kết quả về hoạt động magma giai đoạn
Paleozoi – Mezozoi sớm trên rìa bắc địa khối Kon Tum. Kết quả phân tích các
mẫu vật chất cho tuổi của phức hệ Trà Bồng 454 triệu năm, phức hệ Bình
Khương 253-262 triệu năm, phức hệ Măng Xim 252 triệu năm và phức hệ Trà
Phong 238 triệu năm. Phân tích đồng vị U-Pb cho số liệu tuổi mới là bằng
chứng tin cậy làm sáng tỏ bức tranh tiến hóa magma – kiến tạo khu vực Quảng
Ngãi.
2.19. Ông Huỳnh Ngọc Dũng giới thiệu về những giá trị đa dạng sinh học
trong vùng biển Lý Sơn. Bài trình bày cũng giới thiệu về sự hình thành và kết
quả hoạt động của Khu bảo tồn biển Lý Sơn, góp phần hài hòa giữa bảo tồn và
phát triển trong bối cảnh đảo Lý Sơn chịu nhiều áp lực phát triển, đô thị hóa và
biến đổi môi trường. Đồng thời ông cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm và
kiến nghị một số giải pháp để hoạt động bảo tồn biển đạt hiệu quả tốt hơn.
2.20. Ông Hoàng Xuân Đôn giới thiệu sơ lược về CVĐCTC UNESCO
Cao nguyên đá Đồng Văn và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và quản lý
mô hình phát triển bền vững này. Bài trình bày tập trung vào các lĩnh vực: bảo
tồn di sản, giáo dục cộng đồng và phát triển du lịch. Những kinh nghiệm này
được coi là thiết thực đối với các công viên địa chất mới tại Việt Nam.
2.21. Ông Đoàn Sung, đại diện công ty CPĐTPT Đoàn Ánh Dương chia
sẻ mô hình mạng lưới hợp tác xã làng, một mô hình phát triển cộng đồng trong
phạm vi CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ông đề xuất cần có mô hình phát triển thiết
thực nhằm phát huy nguồn lực địa phương, tăng cường sự tham gia của cộng
đồng trong phát triển CVĐC, đồng thời có giải pháp tài chính bền vững nhằm
kết nối các bên liên quan, chia sẻ lợi ích công bằng.
2.22. TS. Trần Tân Văn, trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu chuyên đề,
đối sánh với một số CVĐC trong nước cũng như tiêu chí của UNESCO, đã phác
thảo một số tuyên bố về giá trị di sản nổi bật của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
Trong đó, ông nhấn mạnh giá trị di sản địa chất phong phú, phức tạp, có lịch sử
lâu dài, diễn ra liên tục, đa dạng tạo nên nhiều sản phẩm đá, loại hình khoáng
sản. Ngoài ra, CVĐC còn phân bố dày đặc các di sản văn hóa lịch sử, từ Sa
Huỳnh, Chăm-pa đến cận và hiện đại.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lời chúc mừng đến tỉnh
Quảng Ngãi đã có sáng kiến tổ chức Hội thảo quốc tế về giá trị di sản. Sự tham
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dự của đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày những kết
quả nghiên cứu cho thấy sự quan tâm của cộng đồng khoa học đối với CVĐC và
là tín hiệu đáng mừng cho triển vọng xây dựng CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
Các nhà khoa học trong và ngoài nước (TS. Dhiti Tulyatid, TS. Trần Văn
Trị, TS. Chu Mạnh Trinh, v.v…) phát biểu, góp ý, bổ sung những giá trị di sản,
khoáng sản, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và quản lý CVĐC, sự
tham gia của cộng đồng trong phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển bền
vững.
Ông Đặng Ngọc Dũng phát biểu tổng kết ngày hội thảo, nhấn mạnh cam
kết của tỉnh Quảng Ngãi đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX; quá trình thực hiện tuân thủ các tiêu chí của UNESCO nhằm
bảo tồn, phát huy giá trị di sản và xây dựng thành công CVĐC Lý Sơn – Sa
Huỳnh. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ
của cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước đối với
CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh và tỉnh Quảng Ngãi.
Hội thảo kết thúc vào lúc 18h00 ngày 18/6/2019.
3. Tham quan thực địa
Ngày 19/6/2019, 134 đại biểu trong và ngoài nước tham gia chuyến tham
quan thực địa. Chương trình tham quan gồm thăm Bảo tàng tổng hợp tỉnh, nhà
trưng bày gốm sứ trục vớt tàu đắm, các điểm di sản trên đảo Bé và đảo Lý Sơn
(nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa, Hang Câu, Chùa Hang, đình làng An Vĩnh, cơ
sở sản xuất đặc sản tỏi). Các đại biểu đã có cơ hội hiểu thêm về các giá trị di sản
CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh và trao đổi chuyên môn với nhau ngay tại thực địa
về các vấn đề địa chất, địa mạo, văn hóa, quảng bá du lịch.
Các đại biểu quốc tế đánh giá cao về đa dạng địa chất, địa mạo, cảnh
quan của đảo Lý Sơn, đồng thời góp ý một số vấn đề thiết thực cho quá trình
quản lý, vận hành và phát triển CVĐC trong tương lai.
IV. Các hoạt động bên lề Hội thảo
Ban tổ chức Hội thảo bố trí 12 gian hàng giới thiệu các CVĐC trong
nước, các đặc sản truyền thống và thông tin các đối tác tiềm năng của CVĐC Lý
Sơn – Sa Huỳnh.
Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Ban tổ chức trưng bày 60 ảnh về các giá
trị văn hóa, địa chất, cảnh quan tiêu biểu của CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh.
Trước khi diễn ra Hội thảo, từ ngày 10/6 đến ngày 18/6, Ban quản lý tổ
chức Giải bóng đá mini tranh cúp CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh lần thứ I. Giải thu
hút sự tham gia của các CVĐC trong nước, các huyện, thành phố và một số đơn
vị khác trong phạm vi CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh.
V. Kết quả Hội thảo
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Nhìn chung, Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra. Hội thảo đã góp
phần tích cực trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các
địa phương về mô hình công viên địa chất toàn cầu. Hội thảo cũng là cơ hội cho
các nhà khoa học, chuyên gia trình bày các kết quả nghiên cứu, trao đổi và thực
chứng về tiềm năng và triển vọng xây dựng công viên địa chất tại Quảng Ngãi.
Về mặt nghiên cứu khoa học, các bài trình bày đã đưa ra nhiều luận cứ,
tài liệu mới về di sản văn hóa Sa Huỳnh và di sản địa chất, góp phần khẳng định
giá trị di sản của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh và củng cố hồ sơ trình UNESCO.
Qua Hội thảo, các bên liên quan và các địa phương nhận thức rõ hơn về
vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và quản lý CVĐC cũng
như những lợi ích mà mô hình CVĐC có thể mang lại cho công tác bảo tồn và
phát triển bền vững của địa phương. Hội thảo cũng là tiền đề thúc đẩy nghiên
cứu, hoàn thiện hồ sơ hướng đến danh hiệu CVĐC toàn cầu và góp phần quan
trọng trong công tác quản lý, phát triển bền vững cho CVĐC Lý Sơn - Sa
Huỳnh trong thời gian tới.
Trên đây là báo cáo Hội thảo quốc tế về Giá trị Di sản Công viên địa chất
Lý Sơn – Sa Huỳnh của UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:
- UBQG UNESCO Việt Nam;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
- Viện Khảo cổ học;
- BCĐ, BQL CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt565.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng
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