
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG 
 

Số              /KH-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đắk Song, ngày           tháng       năm 2022    
 

 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Chương trình số 21A/CTr-HU ngày 16/6/2022 của Huyện ủy Đắk 

Song về việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy 

Đắk Nông về xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 

Thực hiện Chương trình số 21A/CTr-HU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Huyện ủy Đắk Song (sau đây gọi tắt là Chương trình số 21A/CTr-HU) về việc 

thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về 

xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (sau đây 

gọi tắt là Công viên địa chất) giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 21A 

/CTr-HU cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 21A/CTr-HU ngày 16 tháng 6 

năm 2022 của Huyện ủy Đắk Song về việc việc thực hiện Nghị quyết số 14-

NQ/TU, ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng và phát triển Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn Đức An 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả việc xây dựng và phát triển các 

điểm di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn 

huyện (sau đây gọi tắt là các điểm di sản) giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 

2030. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình số 21A/CTr-HU phải phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện gắn với thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Giai đoạn 2021 - 2025  



- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong 

vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.  

- Khôi phục rừng và tạo cảnh quan tại các khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng 

hộ bị xâm hại, lấn chiếm như rừng thông dọc Quốc lộ 14, các thác nước tự nhiên 

có tiềm năng phát triển du lịch.  

- Hoàn thiện việc xây dựng Trung tâm thông tin Công viên địa chất (tại ngã 

tư cầu 20 – Thôn 10, xã Nâm N’Jang) kết hợp giới thiệu các sản phẩm du lịch 

trong vùng Công viên địa chất và các sản phẩm OCOP của huyện Đắk Song. 

- Triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình du lịch cộng đồng và xây dựng từ 

02 - 05 chương trình giao lưu văn hóa địa phương phục vụ du lịch, lựa chọn phục 

dựng và duy trì tổ chức định kỳ hằng năm từ 01 - 02 lễ hội tiêu biểu, đặc trưng của 

các dân tộc đại diện tại địa phương làm sản phẩm du lịch.  

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư điểm du lịch Thác lưu ly (điểm 

số 29).  

- Bảo vệ, trùng tu Di tích lịch sử: Địa điểm ghi dấu đoạn đường Trường sơn 

thuộc xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song (điểm số 27) và Di tích lịch sử: Địa điểm 

bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông 

Nam Bộ thuộc xã Nam Bình (điểm số 28). 

- Hoàn thiện tích hợp, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch liên quan 

đến các điểm di sản bảo đảm phù hợp, thống nhất với Quy hoạch chung của tỉnh.  

2. Tầm nhìn đến năm 2030  

- Phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất góp phần tăng thu nhập và 

nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giáo dục nâng cao nhận thức cộng 

đồng hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di 

sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vấn đề, lĩnh vực 

ưu tiên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO  

Đẩy mạnh tổ chức tuyên tuyền, quảng bá, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng 

đồng về vai trò và giá trị của các điểm di sản. Phát động phong trào thi đua, học 

tập, nghiên cứu, giáo dục lòng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng trong 

việc bảo vệ, bảo tồn, khai thác bền vững, phát huy tổng thể các giá trị di sản tạo ra 

sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch góp phần trong công tác nâng cao dân trí, giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng Công viên địa chất.  

Hằng năm tổ chức phát động tham gia các cuộc thi, sáng tác bằng nhiều hình 

thức và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại gắn với Công 



viên địa chất nhằm tiếp thị, quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch các điểm di sản 

trên địa bàn huyện. 

Tăng cường mời gọi đầu tư, trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển lịch gắn 

với Công viên địa chất.  

2. Tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong vùng Công 

viên địa chất trên địa bàn huyện 

Thực hiện khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

trong vùng Công viên địa chất trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng khôi phục, 

làm sống lại các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tri thức bản địa, sự đa dạng 

sinh học đã bị mai một, biến đổi hoặc xâm hại để bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản.  

Phục dựng một số ngành nghề thủ công, tập tục, lễ nghi truyền thống, di tích 

lịch sử góp phần phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương thông qua hoạt động du lịch.  

Tăng cường quản lý để giảm thiểu tối đa tình trạng xâm hại di sản và sử dụng 

bất hợp lý các điểm di sản địa chất, các hoạt động mua bán mẫu vật địa chất và các 

khu cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản trong phạm vi Công viên địa chất.  

Đánh giá hiện trạng, phân vùng và cải tạo, phục hồi cảnh quan môi trường 

cho các điểm di sản trên địa bàn huyện.  

Tổ chức triển khai có hiệu quả phương án quản lý, bảo vệ, khôi phục diện 

tích rừng Thông Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện; bảo vệ nghiêm ngặt, khoanh 

nuôi tái sinh tự nhiên kết hợp làm giàu rừng đối với những diện tích rừng bị phá 

trái phép, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm nhằm phục hồi và nâng cao năng suất chất 

lượng rừng; triển khai có hiệu quả Đề án trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 

2021 - 2025 của Chính phủ trên địa bàn huyện.  

3. Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông 

qua các hoạt động của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông  

Phối hợp điều tra, khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng hợp lý tài nguyên 

đất, tài nguyên nước; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản; bảo tồn đa dạng 

sinh học; bảo vệ môi trường; phát triển du lịch; quy hoạch xây dựng chung và xây 

dựng chi tiết Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Đặc biệt, ưu tiên quy hoạch và 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch gắn với các di 

sản của Công viên địa chất trên địa bàn huyện 

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng phải phù hợp 

với quy hoạch chung và bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình xử lý chất thải, 

bảo vệ môi trường của các dự án. Đặc biệt quan tâm mức độ, phạm vi bảo tồn đối 

với các quy hoạch, dự án có liên quan đến các điểm di sản.  



Mời gọi đầu tư, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam 

Nung phục vụ phát triển du lịch. 

Tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; xây dựng 

chương trình tiếp thị, quảng bá và kết nối phát triển du lịch với các địa phương 

khác trong trong và ngoài tỉnh; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phát 

triển du lịch của huyện, trong đó tạo tính liên kết giữa các huyện, thành phố Gia 

Nghĩa để hình thành chuỗi liên kết du lịch trong vùng Công viên địa chất; ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, 

liên kết trong xây dựng và phát triển chung của Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Đắk Nông.  

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tạo sinh kế và giải quyết việc làm cho cộng 

đồng thông qua hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế phụ trợ cho ngành du lịch, 

cung cấp hoặc sản xuất các sản vật, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch. Đặc 

biệt là triển khai xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội và tạo thu nhập cho cộng đồng địa phương.  

4. Công tác quản lý, thu hút đầu tư phát triển các điểm di sản thuộc 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn huyện 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

hỗ trợ nguồn lực cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du 

lịch và phát triển sản phẩm phục vụ du lịch trong vùng Công viên địa chất. Xây 

dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư và khuyến khích thu hút đầu tư.  

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, vận hành, xây dựng và phát triển các 

điểm di sản, phát triển nguồn nhân lực du lịch.  

5. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, an toàn tại các điểm di sản trên địa bàn huyện 

Lập danh sách các đối tượng (công an, cán bộ, công chức, người dân…) tham 

gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về di sản, về Công viên địa chất, về sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng tránh, 

giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển Công viên địa chất. 

Nâng cao năng lực quản lý của các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, nhân sự phát 

triển du lịch cộng đồng ở các địa phương tại các điểm di sản trên địa bàn huyện. 

Thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài tham gia vào phát triển du lịch gắn với 

Công viên địa chất. Đặc biệt là thu hút, hợp tác với những tổ chức, cá nhân có 

kinh nghiệm, trình độ chuyên sâu liên quan đến Công viên địa chất và các cộng tác 

viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động đặc thù của Công viên địa chất nhằm 



giảm áp lực biên chế và tăng hiệu quả các hoạt động của Công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO Đắk Nông.  

Xây dựng và phát triển các điểm di sản thuộc Công viên địa chất trên địa bàn 

huyện phải gắn với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự tại địa phương, 

an toàn cho du khách và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng 

Công viên địa chất, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tránh 

thủ tục phiền hà gây ảnh hưởng đến du khách.  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn Đức An tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo 

quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các điểm di sản trên địa bàn 

huyện. 

- Hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền giới thiệu hình ảnh tiềm 

năng, thế mạnh các điểm di sản của huyện Đắk Song. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Tổ chức tuyên tuyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và giá trị của 

các điểm di sản trên hệ thống thông tin cơ sở, trên các nền tảng số.  

Tổ chức các cuộc thi, sáng tác và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du 

lịch, thương mại gắn với Công viên địa chất nhằm tiếp thị, quảng bá hình ảnh, xúc 

tiến du lịch các điểm di sản trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phát động phong trào thi đua trong giáo viên, học sinh học tập, nghiên cứu; 

giáo dục lòng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ, bảo 

tồn, khai thác bền vững các điểm di sản trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Trên cơ sở các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và khả năng ngân sách 

huyện, tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí đối với các nhiệm vụ do cấp 

huyện thực hiện theo đúng quy định. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn Đức 

An, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương 

mại, du lịch của huyện thông qua các sự kiện, hội chợ, triển lãm tại các thị trường 



trong và ngoài tỉnh, lồng ghép với quảng bá các điểm di sản; giới thiệu, quảng bá 

các sản phẩm, tiềm năng, cơ hội đầu tư tại địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác đầu 

tư, xúc tiến thương mại, du lịch trên địa bàn huyện. 

6. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn Đức An 

 - Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về giá trị của các điểm di 

sản trên địa bàn huyện nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk 

Nông nói chung. 

 - Căn cứ tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan, 

đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa nội dung của Kế hoạch này thành các Kế hoạch, 

Chương trình cụ thể hàng năm ; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện triển khai Kế 

hoạch này trong năm với Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 05 tháng 11 hàng năm. 

- Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng dự toán chi thường xuyên theo định 

mức được bố trí trong dự toán hằng năm để thực hiện Kế hoạch trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ được giao. 

  Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình số 21A/CTr-HU ngày 16 

tháng 6 năm 2022 của Huyện ủy Đắk Song về việc thực hiện Nghị quyết số 14-

NQ/TU, ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng và phát triển Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như mục IV của Kế hoạch; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT.(st) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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