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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhận thức chung tại Hội nghị trực tuyến gặp gỡ 

đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp  

 

 Căn cứ Công văn số 1613/SNgV-HTLS ngày 25 tháng 10 năm 2022 của 

sở Ngoại vụ Cao Bằng về việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhận 

thức chung đạt được tại Hội nghị trực tuyến GGĐX giữa các Bí thư Tỉnh ủy và 

Hội nghị lần thứ 13 UBCTLH giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, 

Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) 

năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện các 

nội dung thuộc lĩnh vực của ngành như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) có 6 phòng chuyên môn 

và 7 đơn vị trực thuộc; là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch. Trong quá trình thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, ngành luôn chú trọng thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách tại Kế hoạch số 918/KH-UBND ngày 

19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nhận 

thức chung đã đạt được tại Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư 

Tỉnh uỷ và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc 

Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022 (Kế hoạch số 918/KH-UBND). 

Đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành 

du lịch - dịch vụ. 

Năm 2022, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến. Nhiều 

quốc gia đã mạnh dạn mở cửa và nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Trong nước, đến tháng 3/2022 nền kinh tế được mở cửa trong trạng 

thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động 

văn hoá, xã hội dần trở lại bình thường, du lịch quốc tế được mở cửa, tác động 

tích cực đến sự phục hồi của các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cho đến 

thời điểm này nước bạn Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện “chính sách zero 

covid” gây rất nhiều khó khăn cho việc triển khai các nội dung, hoạt động của 

Kế hoạch số 918/KH-UBND. Tất cả các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, 

văn nghệ, thể thao theo tinh thần các biên bản, thoả thuận đã ký kết hầu như 

chưa tổ chức được, nhất là các nội dung về lĩnh vực du lịch; các chương trình 

hợp tác, phát triển du lịch tạm thời không thực hiện được; các hoạt động khảo 
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sát, nghiên cứu không thể tiến hành; các đơn vị lữ hành quốc tế tiếp tục tạm 

ngừng hoạt động. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

Ngay từ đầu năm, ngành VHTTDL đã chủ động xây dựng các chương trình, 

kế hoạch hợp tác quốc tế, trong đó có các nội dung liên quan đến các Biên bản 

song phương giữa Cao Bằng và Quảng Tây, Trung Quốc về các lĩnh vực văn 

hoá, thể thao, du lịch. Các nội dung đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Kế hoạch, Chương trình trọng tâm của 

tỉnh và có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, theo các 

quy định hiện hành, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực. 

Sau khi Kế hoạch số 918/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nhận thức chung đã đạt được tại Hội 

nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh uỷ và Hội nghị lần thứ 13 

Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà 

Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) năm 

2022 được ban hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của ngành và căn cứ những nội dung được giao phân công thực hiện 

đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực 

hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kết quả đạt được còn 

hạn chế. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, quảng bá du lịch 

 - Về hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch: Kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật 

chất kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch trên địa bàn từng bước được đầu tư, 

hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch đang dần được hoàn thiện và 

thường xuyên được nâng cấp. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước và có nhiều dự án được đầu tư từ nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn vốn của doanh nghiệp đã phát huy hiệu 

quả như: Dự án nâng cấp tuyến đường 216 từ thị trấn Nguyên Bình dẫn vào di 

tích quốc gia đặc biệt Trần Hưng Đạo... và một số dự án đang triển khai thực 

hiện như: Dự án đường đi bộ vào Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang; Dự 

án tuyến đường vành đai biên giới kết nối các điểm du lịch nhằm phục vụ phát 

triển du lịch… Đến nay, toàn tỉnh có 299 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 88 cơ 

sở từ 1-2 sao, 1 cơ sở 3 sao và đang có 01 cơ sở đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao 

chuẩn bị đưa vào phục vụ du khách… Bên cạnh đó, các dịch vụ bổ trợ phục vụ 

du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường tại các khu, điểm du lịch được đảm bảo, điều này thể hiện qua việc số 

lượng khách du lịch đến Cao Bằng ngày một tăng cao. 

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký 

kết hợp tác với Viettel Cao Bằng và VNPT Cao Bằng về ứng dụng công nghệ 
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thông tin và viễn thông trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là 

tuyên truyền 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) với các tiện ích tra 

cứu bản đồ, tìm thông tin chính xác về các địa điểm, lập trình tự động theo nhu 

cầu, đặt dịch vụ khách sạn, nhà hàng dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho du 

khách; giúp các cá nhân, doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá, 

tạo liên kết chuỗi, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch hoàn chỉnh. 

+ Duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử: caobanggeopark.com 

đăng tải 76 tin, bài, thu hút được hơn 430.000 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. Hiện nay đây là một trong những kênh duy 

nhất của Cao Bằng được thực hiện bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và 

góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới. 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. 

+ Phát triển truyền thông trên các ứng dụng như Zalo (Trung tâm VH 

thông tin du lịch Cao Bằng), 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 Internet. 

2. Tăng cường hợp tác phát triển du lịch với phía Trung Quốc 

- Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp thời điểm 4 

tháng đầu năm, cùng với việc nước bạn Trung Quốc thực hiện chính sách “zero 

covid” điều này gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai các 

hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, đặc biệt là hợp tác phát 

triển du lịch qua biên giới với Trung Quốc. Bên cạnh đó việc ký kết, triển khai 

thực hiện các thoả thuận hợp tác quốc tế và việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, 

phát triển Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng CVĐC cũng gặp 

nhiều khó khăn, hạn chế. 

- Kể từ tháng 3/2020 đến nay các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

thể thao với phía Trung Quốc tạm thời chưa thực hiện được. Công tác xây dựng 

điểm du lịch, sản phẩm du lịch liên kết đặc sắc giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) 

và Quảng Tây (Trung Quốc) gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện; các 

chương trình hợp tác, phát triển du lịch không thực hiện được. Việc tổ chức các 

đoàn doanh nghiệp và truyền thông du lịch khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm du 

lịch của địa phương, tạo môi trường và điều kiện kết nối với các doanh nghiệp 

không thể tiến hành. Các đơn vị lữ hành quốc tế hai Bên tạm ngừng hoạt động 

trao đổi khách (Hợp tác khai thông tuyến du lịch biên giới 02 ngày 1 đêm từ 

Tịnh Tây, Bách Sắc, Trung Quốc tới Cao Bằng, Việt Nam và ngược lại). Do 

chính sách “zero covid” của Trung Quốc nên không có khách du lịch Trung 
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Quốc đến Cao Bằng trong khi lượng khách quốc tế đến Cao Bằng 11 tháng năm 

2022 ước đạt 12.438 lượt, tăng 816,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Khắc phục khó khăn về ảnh hưởng của Covid-19, Sở VHTTDL đã tổ 

chức trao đổi hợp tác với phía Trung Quốc thông qua hình thức trực tuyến, cụ 

thể ngày 29/4, Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng 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). Mục đích của việc thiết lập quan hệ hợp 

tác nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo cán 

bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá, và công tác xây dựng và 

phát triển CVĐC của của hai bên. Việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa 2 CVĐC 

cũng góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu và hợp tác giữa thành phố Bách Sắc, 

Quảng Tây, Trung Quốc và tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.  

Qua trao đổi, hai bên thống nhất các nội dung mong muốn hợp tác, nhất 

trí tiếp tục hoàn thiện dự thảo 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), báo cáo cơ quan cấp trên cho ý kiến chỉ 

đạo, sớm ký kết Thỏa thuận hợp tác trong thời gian phù hợp. 

3. Tình hình triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch thác Bản Giốc 

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc triển khai các nội dung thuộc 

lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác bảo vệ và 

hợp tác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) 

cũng gặp nhiều khó khăn, chưa thể triển khai theo kế hoạch.  

- Triển khai đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh thác Bản Giốc (Việt 

Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) trên các phương tiện thông tin đại chúng hay 

thông qua các cuộc Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế... 

- Xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du 

lịch đặc biệt là khu vực hợp tác phát triển du lịch biên giới để sau dịch Covid -

19 triển khai thực hiện, nhằm phục vụ khách du lịch được chuyên nghiệp hơn, 

đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế.  

4. Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch 

Trên tinh thần Biên bản Hội nghị công tác liên tịch văn hóa, du lịch bốn 

tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây. Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ thực hiện triển khai công tác tuyển sinh theo quy 

định. Tuy nhiên học bổng của Chính quyền Quảng Tây tại Học viên Du lịch Quế 

Lâm – Trung Quốc là học bổng bán phần không có phần hỗ trợ sinh hoạt cho 

sinh viên nên chưa thực sự thu hút được học sinh theo học, cùng với các quy 

định chưa phù hợp về điều kiện tuyển sinh, do đó, năm 2022, tỉnh Cao Bằng 

tuyển được 04/10 chỉ tiêu. 
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5. Công tác tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền 

Việt Nam - Trung Quốc. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn 
hóa và truyền thông cấp huyện phối kết hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên 
truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới, thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức như băng rôn, khẩu hiệu, bản tin, tổ chức tuyên truyền tại thực địa các khu, 
điểm du lịch, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền 03 văn kiện tại các Hội 
nghị, hội thảo do ngành tổ chức... 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỢP TÁC VỚI QUẢNG TÂY 

 - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung đạt được tại 

Hội nghị trực tuyến GGĐX giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 

UBCTLH giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) 

và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022; Tiếp tục 

tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới 

và biển đảo Việt Nam.  

- Tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai hiệu quả chương trình thí 

điểm đón khách du lịch vào khu cảnh quan theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và 

khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung 

Quốc). 

- Trong điều kiện Trung Quốc kiểm soát được dịch Covid-19 và mở cửa 

trở lại sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

+  Trao đổi, hợp tác với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu và Ủy ban 

phát triển du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục triển 

khai, đưa vào khai thác hiệu quả tuyến du lịch biên giới; mở rộng phạm vi 

chương trình du lịch đã hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương thuộc 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

+ Hướng dẫn đơn vị Lữ hành hợp tác tổ chức chương trình du lịch biên 

giới đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về thủ tục, giấy phép 

cho khách du lịch, tăng cường trao đổi nhằm đạt được nhận thức chung trong 

việc tháo gỡ các vướng mắc cho xây dựng chương trình du lịch mới. 

+ Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với các địa 

phương biên giới Trung Quốc, đảm bảo triển khai tốt các nhận thức chung của 

Lãnh đạo cấp cao, thực hiện tốt các cơ chế hợp tác hiện có. 

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề quốc tế để giới thiệu, quảng 

bá hình ảnh và giá trị văn hoá đặc trưng của Cao Bằng đến với du khách Trung 

Quốc. 

IV. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn, tồn tại 

Nhìn chung, việc thực hiện Biên bản hội đàm gặp gỡ đầu xuân và Bản ghi 

nhớ về các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành chưa đạt được kết quả, do nhiều 

nguyên nhân khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

COVID-19 và chính sách “zero covid” của Trung Quốc. 
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2. Đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới 

- Đề xuất Chương trình hợp tác về văn hoá, thể thao, du lịch với Sở Văn 

hoá, Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong thời gian 

tới, gồm các nội dung sau: về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực văn 

hoá, nghệ thuật, du lịch; công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh; xây dựng các tour 

du lịch qua biên giới đặc sắc, độc đáo; phối hợp cùng tổ chức các sự kiện văn 

hoá, thể thao, du lịch quy mô lớn, mang tầm quốc tế, khu vực... 

- Đề nghị phía Quảng Tây hỗ trợ du lịch Cao Bằng tham gia các hội chợ, sự 

kiện du lịch tại Quảng Tây, Trung Quốc; hỗ trợ các đoàn khảo sát của tỉnh Cao 

Bằng sang Quảng Tây học tập kinh nghiệm phát triển du lịch. Cấp học bổng các 

khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao kiến thức quản lý du lịch. 

- Đề nghị Sở Văn hoá, Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) hỗ trợ, tổ chức các 

đoàn nhà báo, truyền hình sang quay  phim, viết bài quảng bá về du lịch Cao 

Bằng, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam trao đổi, hợp tác đầu tư về 

du lịch. 

- Đề nghị Sở Văn hoá, Du lịch Quảng Tây tiếp tục thực hiện Chương trình 

hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Học viện du lịch Quế Lâm cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng với nhiều điều kiện hỗ trợ hơn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội 

nghị gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban công tác liên 

hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch gửi sở Ngoại vụ tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Lãnh đạo Sở (B/c); 
- Lưu: VT, QLDL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trương Thế Vinh 
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