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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) triển khai và quán triệt 

nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch 

số 248/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về công tác thi đua khen 

thưởng năm 2022; Quyết định số 83/QĐ-BVHTTDL ngày 13/01/2022 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 

2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; Kế hoạch số 01/KH-CTĐ ngày 

16/02/2022 của Cụm thi đua Các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc về triển khai Kế 

hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022. 

Để thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác thi đua khen thưởng, Sở 

đã kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng; chỉ đạo các phòng, các đơn vị hưởng 

ứng tích cực các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Cùng với đó 

đã ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

năm 2022, đăng ký thi đua với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Cụm 

Thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, Khối thi đua văn hóa xã hội1.  

Với mục tiêu kế hoạch đặt ra ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua 

thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề (trong năm, Sở VHTTDL đã phát 

động 03 phong trào thi đua chuyên đề2) góp phần thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể 

thao và du lịch năm 2022 đạt được những kết quả nhất định. 

 
1Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 16/02/2022 của Sở VHTTDL về thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng năm 2022; Công văn số 102/SVHTTDL-TCPC ngày 17/02/2022 của Sở VHTTDL về đăng ký 

thi đua năm 2022; Chương trình số 38/CTr-SVHTTDL ngày 19/01/2022 của Sở VHTTDL về Chương 

trình phát động phong trào thi đua năm 2022. 
 

2 Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL ngày 27/4/2022 của Sở VHTTDL về phát động phong trào thi 

đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai 

đoạn 2021 – 2025;  Kế hoạch số 126/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2022 của Sở VHTTDL về tổ chức thực 
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II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 

1.1. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, quản lý 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết 

luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 

88/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 về thực 

hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công; Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND 

tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2022. 

Tập trung công tác chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố và các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng 

xuân chào đón năm mới, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh3. Chủ 

động ban hành các văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

gia đình đảm bảo hoạt động có hiệu quả4. 

1.2. Công tác phát triển sự nghiệp  

(Có biểu chỉ tiêu phát triển sự nghiệp kèm theo) 

1.2.1. Lĩnh vực văn hoá   

 
hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch 

số 127/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2022 của Sở VHTTDL về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. 
3 Ban hành các văn bản tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2022 như kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 

28/01/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và 

mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Kỷ niệm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao 

Bằng (01/4); Kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

21/4; Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6; kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022; Phối hợp tổ chức các hoạt động 

Tuần VHTTDL chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng (25/9/2012 -25/9/2022); Kỷ 

niệm 72 năm ngày giải phóng tỉnh  Cao Bằng (03/10/1950 -03/10/2022)... 
4 Trong năm, Sở đã xử lý 8.533 văn bản đến và ban hành được 2.171 văn bản (trong đó, 251 báo 

cáo; 131 Kế hoạch; 112 Tờ trình; 316 Quyết định; 191 Thông báo, Giấy mời; 1170 Công văn thông 

thường). 
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Tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch 

thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân 

nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi 

vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -2025; 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng để trình UBND tỉnh. 

Tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng biến đổi và giải pháp phát huy các giá 

trị văn hóa người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng; Hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn, 

phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng; Liên hoan hát 

Then, Đàn tỉnh tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022. Phối hợp với Viện Dân tộc học 

tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền 

thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng”. Phối 

hợp với Viện Nghiên cứu con người tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn 

hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở 

vùng miền núi phía Bắc”. Tổ chức Lớp truyền dạy nghề dệt vải truyền thống dân tộc 

Lô Lô huyện Bảo Lâm. Tổ chức Lễ phát động Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 

huyện Bảo Lạc. Phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức Chương trình nghệ thuật Ca - 

Múa - Nhạc - Kịch tại Thành phố Cao Bằng và huyện Trùng Khánh. Tổ chức Hội 

nghị tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2022. Phối hợp 

với Bộ VHTTDL tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Làm việc với Đoàn kiểm tra 

việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành 

TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn  hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng Kế hoạch tham gia lễ đón nhận 

bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh 

sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 

2022 và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên. 

Phối hợp triển khai tuyên truyền công tác tôn giáo tại xã Sơn Lộ, huyện Bảo 

Lạc, tặng 20 xuất quà hỗ trợ gia đình nghèo; Kế hoạch thực hiện công tác gia đình 

năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống 
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hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

- Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh:  

Nhà văn hóa trung tâm hoạt động phục vụ 39/20 buổi, đạt 195% KH. Luyện 

tập, ra mắt đội văn nghệ quần chúng dân tộc Lô Lô tại xóm Khuổi Khon, xã Kim 

Cúc, huyện Bảo Lạc. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị đạt 10 buổi. Tham gia 

Ban Giám khảo các hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cơ sở. Lựa chọn 

diễn viên, nghệ nhân tập luyện, tham gia biểu diễn tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Tham 

gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ II năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên (toàn 

đoàn đạt 02 giải A, 03 giải B, 03 giải C, 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, 

chiếu phim phục vụ nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương. 06 đội 

chiếu phim vùng cao thực hiện ước đạt 1008/1008 buổi chiếu (đạt 100%KH); phục 

vụ trên 464 lượt xóm/100 lượt xã; thu hút trên 57.367 lượt người nghe, xem. Chiếu 

phim phục vụ chính trị được 07/05 buổi, đạt 140% KH. Trưng bày ấn phẩm quảng 

bá du lịch tại 11 sự kiện của tỉnh. 

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh:  

Triển khai biểu diễn phục vụ nhân dân, các sự kiện, hội nghị, đại hội, các 

ngày lễ lớn của đất nước và địa phương: Biểu diễn phục vụ các đoàn khách Trung 

ương lên làm việc tại Cao Bằng; Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh 

Cao Bằng năm 2022; Biểu diễn giao lưu Đoàn khách Đại sứ quán Pakistan; Đoàn 

chuyên gia UNESCO thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng năm 2022; Đại hội Đoàn thanh niên Sở VHTTDL nhiệm kỳ 

2022 - 2027; Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022; Chương trình nghệ thuật Lễ 

khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc tại Hà Nội; Hội nghị triển khai 

công tác thi đua khen thưởng năm 2022; khai mạc Chương trình du lịch về nguồn 

năm 2022; lễ khánh thành điểm du lịch cộng đồng xã Hoài Khao huyện Nguyên 

Bình; Lễ hội du lịch Tràng An (Ninh Bình); Hội nghị toàn quốc công tác Đối ngoại 

nhân dân tại tỉnh Cao Bằng; Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Du lịch Việt Nam; Hội 

nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022; Phối hợp với 

Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ 

và nhân dân các thành phố và các  huyện biên giới; Biểu diễn nghệ thuật tham gia 

Chương trình “Du lịch qua những miền di sản” tại tỉnh Hà Giang; Hội thi sáng tạo 

ẩm thực du lịch món ngon miền non nước tỉnh Cao Bằng; Chương trình nghệ thuật 

chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 

03/10/2022), 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng; Đại hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh Cao Bằng; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2022; chương trình 

nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh 

năm 2022. Đội tuyên truyền lưu động phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông các huyện, thành phố biểu diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng; Biểu diễn chào 

mừng Lễ đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tranh đầu pháo, thị 

trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; tăng cường đưa văn hóa thông tin về cơ sở, 
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biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền về tôn giáo; phối hợp tổ chức đêm công 

diễn Liên hoan hát Then, đàn tính huyện Thạch An; tuyên truyền các hoạt động 

diễn ra trong Tuần VHTTDL chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022); Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng 

tỉnh  Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2022)...  

Kết quả năm 2022: Đoàn tổ chức biểu diễn 90/90 buổi, đạt 100% KH. Đội 

tuyên truyền lưu động hoạt động 120/120 buổi, đạt 100% KH; phục vụ trên 80.000 

lượt người. 

- Thư viện tỉnh:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trưng 

bày sách, xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách mới đạt 25 cuộc. Phối hợp tổ chức 

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2022, lựa chọn được 20 bài dự thi đạt giải cao nhất tham dự vòng Chung kết 

tổ chức tại Hà Nội. Tổ chức Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi Hè năm 2022. 

Trao giải Cuộc thi “Chúng em tìm hiểu về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng 

và nhận diện tác giả tác phẩm” do Thư viện tỉnh phát động. Phối hợp với Công ty 

cổ phần sách ALPHA tổ chức Ngày hội sách Trạm đọc năm 2022. Phối hợp với 

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội Báo xuân Nhâm Dần, đưa sách, báo xuân đi phục vụ 

cơ sở. Phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại phố đi bộ Kim Đồng, các trường học 

trên địa bàn tỉnh. Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, xe thư viện 

lưu động phục vụ tại 05 trường học trong địa bàn toàn tỉnh.Ước thực hiện năm 

2022, Thư viện đã cấp mới 2.800/2.800 thẻ bạn đọc đạt 100% KH; phục vụ 

52.000/52.000 lượt bạn đọc, đạt 100% KH; phục vụ 140.000/140.000 lượt sách 

báo, đạt 100% KH; bổ sung sách mới 4.000/4.000 bản, đạt 100% KH; luân chuyển 

sách đến 50/50 Điểm Bưu điện Văn hóa xã, đạt 100% KH. 

- Bảo tàng tỉnh:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản 

văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 

2022 - 2025; Kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn 

hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Triển 

khai kế hoạch Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hoá truyền thống 

dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; kế hoạch "Xây dựng kịch bản nâng cao 

lễ hội Miếu Long Vương, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh". Xây dựng Kế 

hoạch Kiểm kê di tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sưu tầm 111/25 hiện 

vật đạt 448% KH. Hoàn thiện hồ sơ di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng  (hồ 

sơ di tích các điểm liên quan đến Nhà Mạc trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng). Hoàn thiện lý lịch, lập hồ sơ trích ngang di tích cấp tỉnh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An đề nghị xếp 

hạng di tích cấp Quốc Gia. Hoàn thiện lý lịch di tích hang Ngườm Gảng và di tích 

đền Nùng Trí Cao xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Hoàn thiện lý lịch di tích Lũng 
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Cát, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng tên đường, 

phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tổ chức 25 cuộc triển 

lãm ảnh với các chủ đề: "Đảng bộ Cao Bằng tự hào những chặng đường"; "Bác Hồ 

với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng"; "Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự 

nghiệp"; "Một số hình ảnh trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng"... 

- Ban quản lý Các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh: 

Đón tiếp khoảng trên 1.215 đoàn khách, với tổng số khách trên 152.612 lượt 

khách; ước thực hiện năm 2022 đạt 100% kế hoạch, trong đó lượt khách tham quan 

tự do trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý là trên 11.000 lượt khách; khách tham 

quan trong dịp lễ 30/4-01/5/2022 là trên 18.000 lượt khách; khách tham quan trong 

dịp lễ 2/9 là 15.000 lượt khách; Tổ chức và phối hợp tham gia tổ chức triển lãm 

ảnh được 07 cuộc, với các chủ đề “Đi qua cuộc chiến”; “ Từ căn cứ địa Cao Bằng 

đến chiến khu Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng, 

những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng qua 60 năm thực hiện 

lời căn dặn của Bác;. Phối hợp tổ chức khai mạc Chương trình Du lịch về nguồn, 

đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động nhằm phục hồi ngành du lịch 

sau đại dịch Covid-19: tổ chức các trò chơi dân gian tại Khu vực sân trung tâm; Ký 

kết chương trình hợp tác với Hiệp hội du lịch Cao Bằng và một số Công ty du lịch 

nhằm tăng cường kết nối, đưa du khách đến với các địa điểm du lịch “ địa chỉ đỏ”. 

Phối hợp, giúp đỡ trong công tác bổ sung, hoàn thiện trưng bày phòng truyền thống 

huyện Ủy Hà Quảng. Thường xuyên chỉnh trang khuôn viên các Khu di tích. Xây 

dựng kịch bản, sản xuất các video clip nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn phát sóng 

và đăng tải trên website và Fanpage của đơn vị. Tổ chức hoạt động “Tết trồng cây” 

xuân Nhâm Dần đảm bảo kế hoạch đề ra. Phối hợp tổ chức lễ lấy nước, rước nước 

đầu nguồn Pác Bó và dâng hương, dâng nước tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tiến hành khảo sát, tham mưu công tác phục dựng một số di tích được Bộ Quốc 

phòng đầu tư, tôn tạo tại Khu di tích QGĐB rừng Trần Hưng Đạo, xây dựng 

phương án sửa chữa nhỏ di tích Nhà ông Lý Quốc Súng 

1.2.2. Lĩnh vực thể dục thể thao  

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 17/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục 

thể thao giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

158/KH-UBND ngày 24/01/2022 về tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp 

tỉnh và tham gia các giải khu vực và toàn quốc năm 2022. Tham mưu Ban chỉ đạo 

Đại hội ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 

2022 và các văn bản liên quan đến Đại hội. Tham mưu cho Ban tổ chức Đại hội 

ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn giai 

đoạn II Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. Tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp tỉnh năm 2022 với trên 950 người tham dự. Tổ 

chức Lớp tập huấn chương trình Bơi, Phòng chống đuối nước. Tổ chức thành công 

Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 với 1.246 vận đông viên tham 

gia thi đấu ở 15 bộ môn. Phối hợp tổ chức Giải chạy siêu đường mòn Non nước 

Cao Bằng với trên 500 VĐV tham dự. Tổ chức Ngày Olympic Trẻ em năm 2022 

với trên 800 người tham gia.  
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Ban hành Kế hoạch đào tạo đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển 

năng khiếu tỉnh; Quyết định công nhận vận động viên, học sinh Đội tuyển tỉnh, 

Đội tuyển trẻ tỉnh, Đội tuyển năng khiếu tỉnh năm 2022. Ban hành Kế hoạch đón 

tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Bóng đá cộng 

đồng tại Việt Nam. Quyết định cử trọng tài tham gia điều hành các môn Bóng 

bàn, môn Muay, môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại 

các tỉnh Hải Dương, Vĩnh phúc và thành phố Hà Nội. Ban hành văn bản xin đăng 

cai tổ chức “Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực 

I năm 2023” và đăng cai tổ chức giải Vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao 

quốc gia năm 2023.   

* Kết quả thực hiện chỉ tiêu lĩnh vực TDTT: 

Tổ chức đào tạo thể thao thành tích cao với 100/100 vận động viên, đạt 

100% KH gồm đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh đào tạo ở 09 môn thể thao: Khiêu 

vũ thể thao, Điền kinh, Vovinam, Bóng rổ, Cầu lông, Pencak silat, Võ Muay, Kick 

Boxing, Quần vợt.  Đào tạo 160/160 học sinh năng khiếu tỉnh, đạt 100% KH trong 

đó có 15 lớp tại thành phố, 01 lớp tại huyện Thạch An, 01 lớp tại huyện Bảo Lạc, 

01 lớp tại huyện Quảng Hòa và 02 lớp tại huyện Trùng Khánh. Tổ chức đào tạo 58 

học sinh hệ dự bị, tạo nguồn học sinh cho đội tuyển năng khiếu chính quy. Tổ chức 

05/06 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 83% KH (ước thực hiện năm 2022, đạt 06/06 giải, 

đạt 100%KH)5. Tổ chức 03/03 giải thể thao cấp toàn quốc tại tỉnh, đạt 100% KH 

năm 6. Tham gia 14/10 giải khu vực và toàn quốc, đạt 140% KH. Số huy chương 

các loại đạt được 99/35 huy chương, đạt 283% KH, có 28 vận động viên đạt đẳng 

cấp quốc gia (02 kiện tướng, 10 đẳng cấp I, 16 đẳng cấp II). Phối hợp, giúp đỡ các 

đơn vị tổ chức được 22 giải thể thao phong trào, thu hút hơn 2.650 vận động viên 

tham gia. Tổ chức giảng dạy được 15 lớp năng khiếu và các lớp bơi phổ cập trong 

dịp hè. 

1.2.3. Lĩnh vực du lịch  

Tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ban 

hành Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2022 phát triển du lịch – dịch vụ bền 

vững giai đoạn 2022 -2025. Tham mưu Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành các văn bản: 

Kế hoạch số 1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 về phát triển Du lịch - Dịch vụ 

bền vững năm 2022; Báo cáo số 1668/BC-TBDLDV ngày 28/6/2022 về tình hình 

thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 

- 2025 trong 6 tháng đầu năm 2022. Thông báo số 145/TB-SVHTTDL ngày 

21/8/2022 về Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung đột phá về phát 

triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 - 2025.  

 
5 Giải Quần vợt tranh cúp Ngôi sao xanh; Giải cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Cao Bằng; Giải 

Cầu lông, Bóng bàn Thiếu niên - Nhi đồng; Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; 

Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi toàn tỉnh năm 2022. 
6 Giải Vô địch Các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia; Giải đua xe đạp Cao Bằng mở rộng năm 

2022; Giai Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc. 
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Tham mưu UBND tỉnh: Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 22/3/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh 

Cao Bằng trong điều kiện bình thường mới; Kế hoạch Tổ chức chương trình khảo 

sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022. Biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết 

phát triển du lịch vùng Việt Bắc; Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch của 11 tỉnh 

có di sản Then và các tập đoàn, công ty du lịch. 

* Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch: Phối hợp xây dựng dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án 

phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự 

thảo Đề án phát triển Du lịch – Dịch vụ huyện Bảo Lâm; dự thảo Đề án phát triển 

du lịch huyện Quảng Hoà. Hướng dẫn hỗ trợ huyện Bảo Lâm trong việc xây dựng 

tour, tuyến du lịch trên địa bàn huyện gắn với Chương trình phát triển du lịch – 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030.   

* Phát triển sản phẩm du lịch: Hoàn thiện và đưa vào khai thác một số điểm 

tham quan mới phục vụ khách du lịch: Điểm du lịch cộng đồng Khuổi Khon 

(huyện Bảo Lạc); điểm checkin đỉnh cao Phja Oắc và Điểm du lịch cộng đồng 

Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình); một số điểm check in trong 

vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên 03 tuyến du 

lịch. Phát triển công viên địa chất Non nước Cao Bằng: tiếp tục hoàn thiện tuyến 

thứ 4 của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; khảo sát thực địa xây dựng lộ 

trình tuyến kết nối hai CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà 

Giang) và CVĐC Non nước Cao Bằng. Phối hợp với các tổ chức thực hiện khảo 

sát sản phẩm du lịch tại Cao Bằng: Hội Du lịch cộng đồng và các chuyên gia, cơ 

quan báo chí truyền thông khảo sát tại các điểm có tiềm năng trên địa bàn huyện 

Nguyên Bình và huyện Trùng Khánh; Đoàn khảo sát sản phẩm du lịch liên kết 

vùng Việt Bắc trong khuôn khổ Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt 

Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022; Đoàn khảo sát Liên kết phát triển sản 

phẩm du lịch Chiến khu Việt Bắc. 

* Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch: Tiếp tục phối hợp với VNPT Cao 

Bằng duy trì và nâng cấp Cổng du lịch thông minh caobangtourism.vn phát triển 

ứng dụng du lịch thông minh trên smartphone (app Cao Bang Tourism), website 

dulichcaobang.vn thu hút 1.407.078 lượt truy cập. Duy trì và phát triển các trang 

thông tin điện tử: caobanggeopark.com (đây là kênh duy nhất của Cao Bằng được 

thực hiện bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) thu hút 396.119  lượt truy cập.  

Thường xuyên đăng tin, bài viết, chia sẻ thông tin tuyên truyền quảng bá trên trang 

facebook: Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; trên các ứng dụng như Zalo 

(Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch), Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); 

youtube: Cao Bang Geopark. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức quảng bá 

thu hút nhiều lượt truy cập. Thực hiện việc số hóa các ấn phẩm du lịch để quảng bá 

rộng rãi trên môi trường mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình 

ảnh du lịch Cao Bằng “thân thiện, an toàn và hấp dẫn. Phối hợp Công ty Cổ phần 

Aplus Việt Nam xây dựng Đề án Số hóa dữ liệu du lịch, hệ thống thực tế ảo, thuyết 

minh ảo, du lịch trải nghiệm 3D trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025. 

Phối hợp VNPT Cao Bằng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền 

thống Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022); Phát động Cuộc thi ảnh 
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Non nước Cao Bằng (2022 - 2023) và Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở VHTTDL 

với Viễn thông Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025. 

Phối hợp tổ chức Khai mạc Chương trình Du lịch về Nguồn năm 2022 tại 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng. Tham gia Ngày hội Du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022. Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 2022. Đăng ký các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc 

gia 2022. Tổ chức Hội thi sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non nước” 

tỉnh Cao Bằng. Phối hợp tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022. Đề xuất 

xin chủ trương lập Đề án đầu tư tổ chức sự kiện Festival Tỏa sáng Du lịch Quốc tế 

tỉnh Cao Bằng lần thứ 01 năm 2022. Tham gia các hoạt động trong khuôn  khổ 

Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang 

năm 2022 tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Giang. Đề xuất nội dung phối hợp xây 

dựng Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh 

Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; thường xuyên cung cấp, giới 

thiệu tiềm năng và đề xuất nội dung hợp tác với nước ngoài.  

Tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn: Triển khai nâng cao 

nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại làng Khuổi Ky, xã Đàm 

Thủy, huyện Trùng Khánh; Lớp tập huấn Công tác báo cáo thống kê du lịch; 

hướng dẫn phương pháp kê khai thuế, mở sổ sách kế toán đối với các đơn vị kinh 

doanh du lịch cho hơn 100 đơn vị kinh doanh du lịch; Lớp tập huấn Kiến thức về 

công tác Du lịch (đợt 1) năm 2022… 

* Kết quả hoạt động du lịch 10 tháng đầu năm: 

Tổng lượt khách ước đạt 943.132 lượt, tăng 147,9 % so với cùng kỳ (đạt 

94,3% KH năm), trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 11.169 lượt, tăng 734,8% 

so với cùng kỳ (đạt 55,8% KH năm); khách du lịch nội địa ước đạt 931.963 lượt, 

tăng 145,8% so với cùng kỳ (đạt 95,1% KH năm).Tổng thu du lịch ước đạt 497,6 

tỷ đồng, tăng 750,4 % so với cùng kỳ (đạt 124,4% KH năm).Công suất sử dụng 

phòng ước đạt 45,7%.  

- Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng: Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng năm 2022. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện 

triển khai hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia 

UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng. Tham dự Hội nghị lần thứ 7 mạng lưới CVĐC toàn cầu 

UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại tỉnh Satun, Thái Lan. Bảo vệ 

thành công Hồ sơ vận động tranh cử đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Mạng 

lưới CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 8 của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng. 

 Phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên của Tiểu ban chuyên môn về CVĐC 

toàn cầu Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết Mạng lưới đối tác CVĐC Non nước 

Cao Bằng năm 2021. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội đàm trực tuyến trao 

đổi, thống nhất về các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CVĐC toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) và CVĐC toàn cầu UNESCO Lạc 
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Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc). Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức 

Hội thảo định hướng khởi nghiệp cho thanh niên về phát triển du lịch bền vững 

trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tổ chức Hội nghị triển 

khai nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại làng Khuổi 

Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tổ chức Hội thảo phối hợp triển khai hoạt 

động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hà 

Giang cho 30 đối tác CVĐC nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng dịch vụ tại 

đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác hợp tác, liên kết phát triển tuyến du lịch kết 

nối giữa 02 CVĐC toàn cầu UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) - 

Non nước Cao Bằng (Cao Bằng). Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

quảng bá về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Phát hành Bản tin 

CVĐC số 1 và 2 năm 2022. 

1.2.4. Công tác gia đình  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình, Luật Bình đẳng giới...  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch7 chỉ đạo về công tác gia đình; 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố triển khai tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 

tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.  

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện (Hòa An, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, 

Hà Quảng, Quảng Uyên, Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng) duy trì hoạt động 

mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình.  

Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2022 tại xã 

Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc. 

1.2.5. Công tác xây dựng nông thôn mới 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 

2026; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2022. 

Hướng dẫn các địa phương đã đăng ký xây dựng nông thôn mới thực hiện 02 

tiêu chí về văn hóa trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới là Tiêu chí số 06 

 
7 Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 159/KH-BCĐ ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo công tác 

gia đình tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác gia đình năm 2022; Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 

21/02/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2022 – 2030; Kế hoạch số 736/KH-UBND ngày 30/3/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 735/KH-UBND 

ngày 30/3/2022 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1370/KH-UBND ngày 02/6/2022 về triển khai thực 

hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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(cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 16 (văn hóa); Hướng dẫn thực hiện các chỉ 

tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Thực hiện lồng ghép phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. 

2. Các hoạt động khác 

- Hoạt động đối ngoại: 

Sở VHTTDL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 651/KH-

UBND ngày 22/3/2022 về tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh 

Cao Bằng trong điều kiện bình thường mới. Ứng phó với đại dịch Covid, các hoạt 

động về ngoại giao văn hóa vẫn được ngành liên tục triển khai bằng nhiều hình 

thức tuyên truyền: Tích cực tuyên truyền hình ảnh, văn hóa, du lịch và các cơ hội 

tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với du khách 

trong nước và quốc tế; Duy trì viết tin, bài đăng trên các nền tảng số (Website, 

Facebook, Zalo). Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức quảng bá thu hút 

nhiều lượt truy cập8; các doanh nghiệp lữ hành thông qua các hội thảo, hội nghị, 

hội chợ du lịch, các ấn phẩm như: cẩm nang du lịch, bản tin du lịch, tờ rơi, tập gấp, 

các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.  

Tham dự Hội đàm trực tuyến trao đổi về nội dung ký kết Thỏa thuận hợp tác 

giữa CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) và CVĐC toàn 

cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc).  

Tiếp tục phối hợp với kênh VTC10 (NETVIET - kênh truyền hình văn hoá 

đối ngoại Việt) của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xây dựng các chương trình, 

clip quảng bá về nét văn hoá đặc sắc, tiềm năng du lịch... của tỉnh Cao Bằng đến 

bạn bè quốc tế. 

Hưởng ứng Tuần lễ CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình 

Dương (22/4-28/4), Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng phối hợp với CVĐC 

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phát 

triển du lịch bền vững giữa các thành viên đối tác của hai CVĐC. 

- Công tác xã hội hóa:  

Năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Sở VHTTDL luôn nhận được 

sự quan tâm của lãnh đạoTỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, nhân dân ủng hộ cả nguồn lực, vật chất 

và tinh thần cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Trong năm, 

toàn ngành đã huy động được trên 400 triệu đồng. 

- Công tác cải cách hành chính (CCHC):  

Trên cơ sở Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 

 
8 Trong 10 tháng đầu năm website dulichcaobang.vn thu hút 5,5 triệu lượt truy cập. 
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2022, ngày 07/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 

04/KH-SVHTTDL về công tác CCHC nhà nước năm 2022. 

Sở VHTTDL đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức. Gắn công tác thi đua, khen 

thưởng trong CCHC như: ban hành Chương trình số 38/CTr-SVHTTDL ngày 

19/01/2022 của Sở VHTTDL về phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch 

số 60/KH-SVHTTDL  ngày 27/4/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải 

cách hành chính gắn với chuyển đổi số lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai 

đoạn 2021 - 2025. Các hồ sơ khen thưởng của Sở được thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.  

Thực hiện rà soát TTHC theo Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 

29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; 

Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Quyết định số 1785/QĐ-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

Tham mưu UBND tỉnh công bố 03 Quyết định: Quyết định số 470/QĐ-

UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về công bố 

danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1013/QĐ-

UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Số TTHC được rà soát 145/145 TTHC (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã); số TTHC 

công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung là 16 TTHC, phê quyệt 01 quy 

trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Trong số 118 TTHC thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 93 TTHC. 

Tiếp tục triển khai các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch số 1794/KH-

UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch thực hiện 

số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025. Đã thực hiện rà 

soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC là bản giấy còn hiệu 

lực, kết quả rà soát gửi Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

813/SVHTTDL-VP ngày 09/9/2021. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số hóa theo nội dung 

Công văn số 593/STTTT-BCVTCNTT ngày 30/5/2022.   
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Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL được UBND tỉnh giao chủ trì 

thực hiện 36 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 19 nhiệm vụ đã hoàn thành, 05 

nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện, 12 nhiệm vụ chuyển từ quý I, quý II năm 

2022 đang thực hiện.  

Tổng số hồ sơ TTHC từ ngày 15/12/2021 đến 24/10/2022 là 101, trong đó: 

Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 29, số hồ sơ mới tiếp nhận là 67; Số hồ sơ từ kỳ 

báo cáo trước chuyển qua là 05. 

Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 99 (trong đó: số hồ sơ giải 

quyết trước và đúng hạn 99; số hồ sơ đang giải quyết: 02. 

Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm: Các nhiệm vụ, 

mục tiêu đề ra trong kế hoạch, Sở VHTTDL đã thực hiện và hoàn thành khoảng 

70% (ước thực hiện năm 2022 đạt 100% KH). 

- Công tác thanh tra, pháp chế: 

+ Công tác thanh, kiểm tra: Tiến hành thanh tra chuyên ngành công tác quản 

lý về lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn huyện Trùng Khánh, đôn đốc 

thực hiên sau Kết luận thanh tra theo quy định; Thanh tra hành chính trong việc 

thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác hoạt 

động thư viện tại đơn vị Thư viện tỉnh. Phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội 

bộ - Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng và lưu trú du lịch trên địa bàn các huyện và thành phố; Kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ Karaoke theo sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy, 

cứu nạn, cứu hộ.  

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân sử dụng 

hình thức quảng cáo: Quảng cáo bằng màn hình LED, quảng cáo sử dụng đèn LED 

chiếu xuống lòng đường làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, quảng cáo 

có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại các địa điểm bán hàng, siêu 

thị, treo biển quảng cáo lên cột điện, trụ điện;  Kiểm tra các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ thể thao: bể bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, Gym; Kiểm tra công tác chuẩn bị 

đón khách du lịch tại các khu, điểm du  lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Ban hành văn bản tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ Karaoke. Kết quả, kiểm tra 05 Lễ hội, 

125 cơ sở (Lưu trú du lịch 39; Karaoke 20; Quảng cáo 51; Thể thao 15); xử phạt 

hành chính 21.500.000đ.  Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được 

duy trì đảm bảo quy định. Tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh về tiếng ồn của 

dịch vụ Karaoke. Sở VHTTDL đã ban hành văn bản chuyển đơn tới UBND huyện, 

thành phố Cao Bằng để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Công tác pháp chế: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn 

bản pháp luật, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng 03 VBQPPL9. 

 
9 Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết HĐND tỉnh “Nghị quyết 

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” giai 

đoạn 2022-2025; Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 
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Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát các VBQPPL 

năm 2022, nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái luật, mâu thuẫn, 

chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

Từ đó, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản QPPL mới bảo đảm 

tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, các phòng, đơn vị tự kiểm tra trên 10 văn bản QPPL liên quan đến lĩnh 

vực ngành quản lý do Sở VHTTDL tham mưu soạn thảo, đến thời điểm hiện tại 

chưa phát hiện VBQPPL nào có nội dung trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu 

lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực:   

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, căn cứ vào vị trí 

việc làm, Quyết định phê duyệt quy hoạch lãnh đạo quản lý, ngay từ đầu năm 

ngành đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để cử công chức, viên chức người 

lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ10.  

- Công tác nhân đạo, từ thiện: 

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào xã hội như: Ủng hộ Quỹ Vì 

người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Vì trẻ em, Hỗ trợ nông dân, Xây dựng nông 

thôn mới, Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh, phong trào Tết vì người nghèo 

và nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ phòng chống thiên thai và tìm kiếm cứu 

nạn... Tổng số tiền ủng hộ ủng hộ các loại quỹ trên 110 triệu đồng. 

3. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 

3.1. Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

Tổ chức quán triệt, triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng các cấp và thông tin thời sự đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC 

và người lao động trong toàn ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư 

tưởng gắn với triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 

số 116-KH/TU ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 29/11/2021 của Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kế hoạch số 

 
Bằng về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 
10 Trong kỳ báo cáo Sở VHTTDL đã cử 62 công chức, viên chức đi đào tạo Cao cấp và Trung cấp 

lý luận chính trị, bồi dưỡng QPAN đối tượng III, QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, 

Chuyện viên, các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chuyên môn nghiệp vụ... 
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53-KH/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về 

việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 09/8/2022 của Đảng 

ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII. 

3.2. Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh" 

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 22/3/2022 

về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt sinh 

hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung 

Chuyên đề năm 2022 gắn với việc thực hiện thực hiện Kết luận, Quy định của 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, đã tổ chức học tập theo 

hình thức phù hợp. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký, cam kết trách 

nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt của cấp 

ủy, chi bộ với hình thức phù hợp; trong các kỳ sinh hoạt nghiêm túc thực hiện 

việc đánh giá, bình xét điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3.3. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chính trị, xây dựng 

cơ quan, đơn vị vững mạnh 

Thực hiện sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh, Đảng bộ Sở VHTTDL luôn quan tâm chăm lo xây dựng chính quyền cơ sở 

vững mạnh, xây dựng và củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng như: Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, 

Hội Cựu chiến binh vv... luôn đi sâu, đi sát kịp thời xem xét giải quyết những vấn 

đề bức xúc trong nội bộ cơ quan đơn vị; chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị trực thuộc 

quan tâm đến đời sống người lao động, làm cho cán bộ yên tâm, phấn khởi trong 

công tác, các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo giúp đỡ bằng 

tinh thần, vật chất kịp thời... Cán bộ Đảng viên luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Công tác khen thưởng 

4.1. Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 20/4/2021 về xây 

dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến ngành VHTTDL giai đoạn 2021 - 

2025. Sở VHTTDL đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng nhân tố những nhân tố mới, 

cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Tích cực tuyên 

truyền, nhân rộng trong đơn vị, trong ngành, trong xã hội. Việc tuyên truyền được 

thực hiện trong hội nghị sơ kết, tổng kết nhiệm vụ công tác của đơn vị, của mỗi 



16 

 

khối Giao ước thi đua thuộc Sở; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của đơn vị, 

trong các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết, tổng kết của ngành. 

4.2. Công tác khen thưởng 

Công tác bình bầu, xét, công nhận và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng đã có nhiều đổi mới tích cực, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, 

đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen đến đó11.  

 Kết quả: 

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” 

cho 09 nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 người; 

tặng Bằng khen cho 50 cá nhân đạt Huy chương tại các đợt thi đua chuyên đề và 

giải thi đấu thể thao khu vực, toàn quốc. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

trong toàn ngành các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị về công tác Thi 

đua, khen thưởng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng 

của ngành VHTTDL ngày càng hoàn thiện. 

2. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ, ngành, tỉnh, Trung 

ương phát động, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi ngắn hạn, quyết tâm 

phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, năm 2023. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến trong ngành VHTTDL, đặc biệt là gương điển hình 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT, tăng cường vai trò 

tham mưu tổ chức triển khai các phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, 

đánh giá kết quả, hiệu quả của các phong trào thi đua. 

 
11 Kết quả khen thưởng: Giám đốc Sở tặng danh hiệu thi đua năm 2021: Danh hiệu Lao động tiên 

tiến cho 245 người; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 34 người; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 36 tập 

thể. UBND tỉnh tặng Danh hiệu Cờ thi đua: 01 tập thể và Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 04 tập 

thể. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2021 

cho 01 tập thể và 21 cá nhân. Đang trình Hội đồng TĐKT tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh cho 02 cá nhân năm 2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (khen chuyên đề): 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 -2025 (Sơ kết giai đoạn 2019 - 2021); 49 vận động viên đạt Huy chương tại các giải 

thi đấu thể thao cấp khu vực và toàn quốc năm 2022 (các môn: Cờ vua; Khiêu vũ thể thao; Võ Wushu; Võ 

Pencak Shilat; Võ Muay; Võ Karate; Bóng đá; Kickboxing; Điền kinh). 
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5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng 

khen thưởng các đơn vị cơ sở, các cá nhân lao động trực tiếp, kịp thời biểu dương 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức thi đua, phù hợp với từng 

đặc điểm, điều kiện thực tế ở mỗi phòng ban, đơn vị. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới CBCCVC và người lao động và tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. 

3. Tiếp tục bồi dưỡng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiến tiến, tạo 

sức lan tỏa trong CBCCVC toàn ngành. 

4. Tăng cường vai trò trách nhiệm của thành viên Hội đồng TĐKT trong chỉ 

đạo, tổ chức phong trào thi đua, phát hiện những nhân tố tích cực để kịp thời biểu 

dương, khích lệ phong trào thi đua. 

5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác TĐKT nhằm nâng cao nhận thức, làm tốt công tác tham mưu cho Ban 

lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai phong trào thi đua đi vào chất lượng, hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Các Sở VHTTDL trong Cụm TĐ 

 các tỉnh MNBGPB; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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