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Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Trang thông tin điện tử, các trang mạng  

xã hội về Công viên địa chất Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa 

chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ triển khai xây dựng Công viên địa 

chất Lạng Sơn.  

Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội về Công viên địa chất Lạng 

Sơn đã được thiết kế xây dựng đưa vào hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục về Công viên địa chất, tạo kênh lưu trữ, trao đổi, cung cấp thông tin 

hình ảnh về các giá trị Công viên địa chất Lạng Sơn đến với đông đảo công chúng 

trong và ngoài nước. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân biết, hỗ trợ phổ biến và khai thác sử dụng. Đường dẫn của các trang 

như sau: 

1. Website: https://langsongeopark.com.vn  

2. Kênh YouTube: https://www.youtube.com/c/LangSonGeopark. 

3. Facebook “Lang Son Geopark”: 

https://www.facebook.com/CongVienDiaChatLS/. 

4. Fanpage Facebook “Lang Son Geopark”: 

https://www.facebook.com/congviendiachatlangson. 

5. Instagram “Lang Son Geopark”: 

https://www.instagram.com/langson_geopark. 

6. TikTok “Lang Son Geopark”:  https://www.tiktok.com/@langsongeopark. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./. 

 Nơi nhận: 
- Tiểu ban chuyên môn về CVĐCTC, 

UB quốc gia UNESCO Việt Nam; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                        B/C 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Đ/C Dương Xuân Huyên, PCTTT UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ xây dựng CVĐCTC tỉnh; 

- Sở VHTTDL, Sở DL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố; 

- Công viên địa chất toàn cầu: Đăk Nông, Cao Bằng, 

Hà Giang; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- VP, QLDL, BQL CVĐC; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà   
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