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BAO CÁO 
Kt qua thijc hin K hoich s 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 

cüa Uy ban nhân dan tinh 

1. Kt qua thirc hin 

Thirc hin chi dao  cua Uy ban nhân dan tinh v vic trin khai 1p h so 
Khu di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bãc Kan)  -Na Hang (tinh Tuyên Quang), Sâ 
Van hóa, The thao và Du ljch dä tham muu Uy ban nhân dan tinh d nghj B 
Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Quyêt djnh thành 1p Ban Chi dao  xây 
drng Ho so Khu di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bàc Kan)  - Na Hang (tinh Tuyên 
Quang) trmnh UNESCO cong nhn là Di san the gii; ban hành Ké hoach phôi 
hçip giüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang và Uy ban nhân dan tinh Bc Kan 
triên khai xây drng ho so khoa h9c Khu di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bäc Kan) 
- Na Hang (tinh Tuyên Quang) dé nghj cong nhn Di san thiên nhiên the giói; 
tham muu Uy ban nhân dan tinh ban hành Quyêt djnh thành l.p To cong tác xay 
dirng ho so Khu di san thiên nhiên Ba Be - Na Hang. 

Ngày 19/9/2018, Khu di san thiên nhiên Na Hang - Lam BInh duc B 
Van hóa, The thao và Du ljch xêp hang Danh lam thang cãnh quôc gia tai  Quyêt 
djnh sO 3497/QD-BVHTTDL. Ngày 24/12/20 18, Thu thOng ChInh phü ban 
hành Quyêt djnh so i 820/QD-TTg xêp hang Khu di san thiên nhiên Na Hang - 
Lam BInh, tinh Tuyên Quang là Danh lam thàng cânh quôc gia dtc bit. 

Tham mixu Uy ban nhân dan tinh van bàn phi hçip vâi (Jy ban nhân dan 
tinh Bäc Kan  thông nhât kinh phi triên khai các bithc 1p ho Khu di san thiên 
nhiên Ba Be (tinh Bäc Kan)  - Na Hang (tinh Tuyên Quang) dê nghj cong nhn 
Di san thiên nhiên the giOi. 

2. Nhim viii trong thôi gian tó'i 

- Tip tic tham muu Uy ban nhân dan tinh ni dung lam vic vói (Jy ban 
nhân dan tinh BAc Kan  phôi hçip triên khai các buOc 1p ho Khu di san thiên 
nhiên Ba B (tinh Bäc Kan)  - Na Hang (tinh Tuyên Quang) dê nghj cong nhan 
Di san thiên nhiên the giôi. 

- Lira chçn don vj tu van trin khai 1p H so d cir và K hoach quãn l 
Khu di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bäc Kan)  - Na Hang (tinh Tuyên Quang). 

3. Khó khàn 

Theo K hoach xây dirng h so Khu di san thiôn nhiên Ba Be (tinh Bãc 
Kan) - Na Hang (tinh Tuyên Quang) vic tO chôc khão sat Khu di san tiên hành 
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truâc ngày 20/8/2017; hoàn thành, trInh dr thâo H sci (1n 1) trrnc ngày 
28/02/20 18. Tuy nhiên, do chua duqc bô trI kinh phi nén vic triên khai thiic 
hin gp nhiêu khó khän. 

4. Kiên ngh 

D dam bão tin d xây drng h so Khu di san thiên nhiên Ba B (tinh 
Bäc Kn) - Na Hang (tinh Tuyên Quang) dê nghj cong nhn Di san thién nhiên 
the giâi, S& Van hóa, The thao và Du ljch trântrçng dê nghj Uy ban nhân dan 
tinh sam lam vic vOi Uy ban nhân dan tinh Bäc Kn thông nhât kinh phi triên 
khai thirc hiên. 

Sâ Van hóa, Th thao vâ Du ljch trân trçng báo cáo./. 

Nc'i nhân: 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- Sà KH&DT (tong hap); 
- Länh dao S; 
- Liiu VT, QLDSVH. 

GIAM DOC 

Au Thi Mai 
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