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THÔNG BÁO 

Diễn đàn và Trại hè thanh niên 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2 năm 2022 

 

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi 

Lăng, Hữu Lũng. 

 

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) gửi thư thông báo đến Công 

viên địa chất Lạng Sơn về tổ chức Diễn đàn và Trại hè thanh niên Công viên địa 

chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2, năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về tổ chức Diễn đàn và Trại hè 

thanh niên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2, năm 2022 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, hình thức, đối tượng tham gia:  

Năm 2022, Diễn đàn và Trại hè thanh niên Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 17/9/2022 kết hợp hình thức trực 

tiếp tại Bali, Indonesia và trực tuyến cho những thanh niên không thể đến Bali; 

khuyến khích đại diện thanh niên các Công viên địa chất tích cực tham gia vào các 

cuộc họp, sự kiện và quyết định của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO1.  

Những người tham gia Diễn đàn từ 18 đến 24 tuổi (theo chỉ định của Liên 

hợp quốc/UNESCO Thanh niên) có thể là những người làm việc trong Công viên 

địa chất, các đối tác của Công viên địa chất, các nhà nghiên cứu, sinh viên đại học, 

cao đẳng, thể hiện sự gắn bó với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. 

2. Nội dung, mục đích: 

 Mục đích của Diễn đàn thanh niên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

nhằm mang đến cho những người trẻ - tác nhân của sự thay đổi trong lãnh thổ của 

họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động của Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO, thúc đẩy cam kết đối với việc hiện thực hóa tương lai mà họ muốn. 

Thanh niên đề xuất các hành động đóng góp vào khuôn khổ chiến lược Công viên 

địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2020 - 2024, giải quyết vấn đề bảo tồn di sản 

địa chất, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, địa du lịch và phát triển 

lãnh thổ bền vững. 

                                                 

1 Năm 2021, Diễn đàn thanh niên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ nhất đã được tổ chức 

thành công vào ngày 14/12/2021 trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO tại Đảo Jeju, Hàn Quốc và kể từ đó Diễn đàn phát triển thành một phần mới trong Mạng 

lưới Công viên địa chất toàn cầu.  
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Trên cơ sở nội dung Thông báo của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi 

Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan và các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo, khuyến 

khích đại diện thanh niên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia Diễn 

đàn và Trại hè nêu trên. Đây là cơ hội để thanh niên giới thiệu, quảng bá Công viên 

địa chất Lạng Sơn đến bạn bè quốc tế, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của 

thanh niên các nước trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất, đồng thời 

nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ vùng Công viên địa chất Lạng 

Sơn nói riêng, thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn nói chung.  

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia xin liên hệ ông Immanuel 

Silalahi Deo, Chủ tịch Diễn đàn và Trại hè thanh niên Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO, Email: immanueldjhs@gmail.com hoặc liên hệ bà Phạm Thị Hương, 

Phó Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, ĐT: 0358479368, Email: 

pthuongdofals@gmail.com.  

(Gửi kèm Thông báo của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu - GGN). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Quý Cơ quan phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; (đăng trên cổng TTĐT của 

ngành)  

- BQL CVĐC Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, QLDL. 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà  
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