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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
tại cuộc họp rà soát và giải quyết một số kiến nghị của Ban Quản lý
Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh
Ngày 10/9/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì cuộc họp rà soát và giải quyết một số kiến nghị của Ban Quản lý Công
viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh (CVĐC). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các
sở, ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu
tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào
tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu
bảo tồn biển Lý Sơn, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Văn phòng UBND tỉnh;
Lãnh đạo UBND 10 huyện: Lý Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Mộ Đức,
Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi, Sơn Hà và các thành viên Ban
Quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh (sau đây gọi là Ban Quản lý).
Qua xem xét báo cáo số 56/BC-BQL ngày 09/9/2019 của Ban Quản lý về
tóm tắt tiến độ công thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn –
Sa Huỳnh; các kiến nghị, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Đặng
Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Thống nhất bổ sung một số điểm di sản có giá trị vào phạm vi CVĐC
(suối khoáng nóng Thạch Trụ, làng đúc đồng Chú Tượng xã Đức Hiệp; điểm du
lịch cộng đồng thôn Dương Quang, xã Đức Thắng thuộc huyện Mộ Đức; bãi đá
cổ và công trình thuỷ lợi Thạch Nham thuộc huyện Sơn Hà...). Ban Quản lý
khẩn trương phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp tục xây
dựng hồ sơ trên cơ sở phạm vi, ranh giới đã bổ sung các điểm này.
2. Về xây dựng các trung tâm thông tin:
a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý chủ trì thực hiện toàn
bộ công việc xây dựng 03 Trung tâm thông tin chính của CVĐC (01 tại huyện
Lý Sơn, 01 tại thành phố Quảng Ngãi đặt tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, bố trí diện
tích khoảng 200m2 làm không gian trưng bày chuyên đề về CVĐC, 01 tại Khu
lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng).
b) UBND huyện Tư Nghĩa bố trí một địa điểm dọc tỉnh lộ 623B thuộc
huyện, làm nơi trưng bày điểm tham quan “Thế giới ngày mai”. Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý chịu trách nhiệm thiết kế, kinh phí, UBND
huyện Tư Nghĩa tiếp nhận kinh phí và triển khai thực hiện.
c) Đối với các trung tâm thông tin còn lại (vùng, khu vực): Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý trực tiếp làm việc với các địa phương để
chuẩn xác vị trí, diện tích. Việc xây dựng theo nguyên tắc Ban Quản lý chịu

trách nhiệm thiết kế, nội dung trưng bày; UBND các huyện, thành phố trực tiếp
thi công xây dựng trên cơ sở nguồn vốn phân bổ hàng năm theo kế hoạch.
3. Về xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch trong Công viên địa chất:
a) Ban Quản lý phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành khảo
sát cụ thể từng điểm tham quan và thống nhất danh mục những hạng mục phục
vụ du lịch cần triển khai; chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát việc thi công, xây
dựng.
b) UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ thủ tục đầu tư
xây dựng, mặt bằng, tổ chức thi công, lắp đặt theo thiết kế và yêu cầu của Ban
Quản lý.
c) Kinh phí thực hiện được cấp từ Đề án xây dựng CVĐC Lý Sơn – Sa
Huỳnh. Đối với công trình thực hiện trong năm 2019, Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp cho các đơn vị thực hiện. Các
năm sau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính tham mưu
UBND tỉnh cấp trực tiếp ngay từ đầu năm.
4. Thống nhất chủ trương hợp tác với các khu vực lãnh thổ, tổ chức quốc
tế như đề xuất của Ban Quản lý tại Báo cáo 56/BC-BQL ngày 09/9/2019; đồng
thời bổ sung nội dung hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Công viên
địa chất trong nước. Ban Quản lý chủ động làm việc với Sở Ngoại vụ để thực
hiện các thủ tục ký kết, hợp tác quốc tế theo quy định.
5. Ban Quản lý trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định kiện toàn
nhân sự (kiêm nhiệm); việc tuyển dụng một số chức danh chuyên trách, trước
mắt thống nhất thuê chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả trong năm
2019. Sau năm 2020 thực hiện theo Thông báo số 665-TB/TU của Thường trực
Tỉnh uỷ và Công văn số 4913/UBND-KGVX ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh.
6. Ban Quản lý đề xuất nội dung, tham mưu tổ chức cuộc họp của Ban
Chỉ đạo xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh theo quy chế làm
việc; rà soát các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo
số 665-TB/TU ngày 19/8/2019 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến theo quy định.
Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- UBND 10 huyện, thành phố nêu trên;
- Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương;
- VPUB: C,PVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt695.
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