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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP  

ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi  

và phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-

CP CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục 

triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội: Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022; Nghị quyết số 88/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 447/KH-

UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/3 về việc đôn đốc triển khai quyết 

liệt, hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.  

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 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; Kế hoạch số 1792/KH-

TBDLDV ngày 11/7/2022 của Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển 

du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 -2025 về thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2022. 

Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố triển 

khai các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống tinh thần 

của nhân dân.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Các hoạt động văn hóa 

Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Phối hợp tổ chức các hoạt 

động trong chuỗi sự kiện Tuần VHTTDL kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng (2012 – 2022). Tổ chức thành công Liên hoan Hát then 

Đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022. Biểu diễn chào mừng kỷ niệm 72 năm 
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Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 – 03/10/2022), 10 năm xây dựng và 

phát triển thành phố Cao Bằng. Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn 

quốc lần thứ II, tại tỉnh Thái Nguyên 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 biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt 07 buổi. 

Triển lãm ảnh đẹp du lịch và Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng 

phục vụ Hội thi sáng tạo Ẩm thực Du lịch "Món ngon miền non nước" tỉnh Cao 

Bằng năm 2022 và Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022. Tiếp tục đưa sách 

đi phục vụ lưu động tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe người có công tỉnh Cao 

Bằng; Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Tham gia trưng bày và xếp sách nghệ 

thuật tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng khóa 

XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, phục vụ xe thư viện lưu động tại các trường học 

trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích 

Quốc gia đặc biệt của tỉnh, duy trì chỉnh trang khuôn viên các di tích và thực 

hiện công tác đón tiếp 92 đoàn khách đến tham quan và học tập, với tổng số 

khách khoảng 15.252 lượt. 

Tăng cường công tác đưa thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Tập 

trung tuyên truyền về các chuyên mục pháp luật, phòng chống ma túy, phổ biến 

các kiến thức khoa học kỹ thuật, chiếu phim tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn. 06 đội chiếu phim vùng cao thực hiện đạt 118 buổi; Phục vụ 67 lượt xóm; 17 

lượt xã; thu hút trên 8.156 lượt người xem. Đội Tuyên truyền lưu động tổ chức 10 

buổi tuyên truyền về 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). 

 2.2. Các hoạt động thể thao 

Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. 

Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi toàn tỉnh. Phối hợp tổ chức Giải 

Chạy Marathol Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng”. Tổ chức Giải Bóng 

chuyền hơi Trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2022 Cúp Động lực. 

Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022. 

Phối hợp, hỗ trợ các ngành Y tế, Ngân hàng điều hành thi đấu các giải thể thao 

phong trào. 

 2.3. Các hoạt động du lịch 

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. 

Hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho 03 học sinh nhập học vào Học viện 

Du lịch Quế Lâm theo Chương trình học bổng của Sở Văn hoá Du lịch Khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dành cho Sở VHTTDL tỉnh Cao 

Bằng. Tham mưu xin ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
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việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2025. Dự thảo Báo cáo nội dung đột phá về phát triển du lịch - 

dịch vụ bền vững năm 2022; Báo cáo tiềm năng và tài nguyên du lịch Cao Bằng 

và công tác đón tiếp đoàn khảo sát tài nguyên du lịch tại Cao Bằng (phục vụ 

chương trình làm việc với Tổng cục Du lịch). 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch 

Cao Bằng “thân thiện, an toàn và hấp dẫn” trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; các trang mạng xã hội. Thường xuyên đăng tin, bài viết, chia sẻ thông tin 

tuyên truyền quảng bá trên các trang thông tin điện tử: Website 

(dulichcaobang.vn, caobangtourism.vn, caobanggeopark.com); Zalo (Trung tâm 

Văn hóa thông tin du lịch Cao Bằng); Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); 

Facebook Công viên địa chất Non nước Cao Bằng… Trong tháng 10, đã thực 

hiện đăng tải 29 tin, bài trên các website phục vụ 341.627 lượt truy cập, chia sẻ 

07 bài viết quảng bá CVĐC Non nước Cao Bằng trên mạng xã hội Instagram, 

đăng tải 05 clip trên youtube Cao Bang Geopark. 

- Kết quả kinh doanh du lịch tháng 10/2022: Tổng lượt khách ước đạt 

150.000 lượt, tăng 15,7% so với tháng trước, trong đó: Khách du lịch quốc tế 

ước đạt 4.000 lượt, tăng 128,4% so với tháng trước; Khách du lịch nội địa ước 

đạt 146.000 lượt, tăng 14,2% so với tháng trước. Tổng thu du lịch ước đạt 95 tỷ 

đồng, tăng 21,5% so với tháng trước. Công suất sử dụng phòng ước đạt 62%. 

- Kết quả kinh doanh du lịch 10 tháng đầu năm 2022: 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%.  

3. Đánh giá chung 

Ngành VHTTDL tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động triển khai các 

nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung triển khai 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. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có 

dấu hiệu khởi sắc và dần sôi động trở lại. Công tác tuyên truyền quảng bá du 

lịch Cao Bằng được triển khai hiệu quả tại các ngày hội, lễ hội, hội thi của tỉnh 

và khu vực tổ chức. Nhìn chung các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, du 

lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên, sôi nổi với nhiều hoạt động 

quy mô cấp tỉnh và toàn quốc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong 

giai đoạn hiện nay. 
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 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính 

phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung 

triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương gắn với đảm 

bảo an toàn dịch bệnh: Phối hợp tổ chức hoạt động bay Dù lượn tại huyện 

Nguyên Bình. Tổ chức Giải Vô địch Cờ tướng; Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh 

Cao Bằng. Phối hợp tổ chức Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc 

2022. 

2. Triển khai Kế hoạch số 1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 của Tiểu 

ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn 

2021 -2025 về thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền 

vững năm 2022. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai 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. Tham mưu thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. 

3. Phối hợp triển khai thực hiện: Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 

24/3/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá tỉnh về phát triển nông 

nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn 

với chế biến giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 24/3/2022 

của Ban chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá tỉnh về phát triển kinh tế cửa khẩu 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Chương trình 10-CTr/TU ngày 11/11/2021 

của Tỉnh ủy Cao Bằng về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, 

du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) giai đoạn 2021-2025: Chương trình số 09-

CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc xây dựng và đổi mới cơ 

chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà 

đầu tư chiến lược. 

Trên đây là Báo cáo của Sở VHTTDL về tình hình triển khai thực hiện 

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

kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP;                                                   

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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