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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022  

của Chính phủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2831/SKHĐT-

ĐTKD ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc báo 

cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia 

năm 2022 (Nghị quyết số 02/NQ-CP), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau:    

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tuyên truyền, quán triệt tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây 

phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị quyết 

số 02/NQ-CP; Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 triển khai Đề án 

Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg  ngày 27/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2760/KH-UBND ngày 05/8/2019 triển khai Đề 

án “Tăng cường, đối mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”.  

Triển khai thực hiện các văn bản: Chương trình số 09-CTr/TU ngày 

11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về 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; 

Các văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 11/5/2022 về 

tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với công nhân, viên chức, 

người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch số 1688/KH-

UBND ngày 29/6/2022 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch số 1688/KH-UBND ngày 29/6/2022 về 

nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 
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2022; Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 về việc triển khai các giải 

pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách tỉnh Cao Bằng năm 2022;… 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện của UBND tỉnh, Sở 

VHTTDL đã xây dựng các văn bản sau: Kế hoạch số 85/KH-SVHTTDL ngày 

27/6/2022 về thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

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; Kế hoạch số 107/KH-SVHTTDL ngày 

25/8/2022 về Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

ngành VHTTDL năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2022 về 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) năm 2022; Công văn số 

895/SVHTTDL-VP ngày 23/8/2022 về việc triển khai thực hiện các giải pháp 

khắc phục hạn chế trong công tác CCHC năm 2022;…   

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

Rà soát TTHC theo các quyết định của Bộ VHTTDL: Quyết định số 

3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 về công bố TTHC chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; Quyết định số 757/QĐ-

BVHTTDL ngày 31/3/2022 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; Quyết định 

số 1785/QĐ-BVHTTDL ngày 28/7/2022 về việc công bố TTHC được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

VHTTDL. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định: Quyết định số 470/QĐ-

UBND ngày 14/4/2022 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 

trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; 

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 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 VHTTDL; Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 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 VHTTDL. Tham mưu UBND tỉnh 08 TTHC thực 

hiện cắt giảm phí, lệ phí khi cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trên dịch vụ 

công trực tuyến. 

 Tổng số danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung là 25, số quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC được sửa đổi là 01. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở VHTTDL là 118, số TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải 

quyết là 93, chiếm tỷ lệ 78,8%. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
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Sở VHTTDL được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Trang Thông tin 

điện tử của Sở, trụ sở làm việc của cơ quan.  

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của 

tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mức độ 3 là 10 TTHC, mức 

độ 4 là 86 TTHC, chiếm chiếm tỷ lệ 81,3%. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thủ tục 

hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục 

hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC đúng quy định và đúng thời gian giải quyết. Từ ngày 

15/12/2021 đến ngày 22/11/2022, tiếp nhận 118 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ mới 

tiếp nhận 69; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 05; Số hồ sơ tiếp nhận 

trực tuyến: 44. Số hồ sơ TTHC đã giải quyết trước và đúng hạn: 115, số hồ sơ 

đang giải quyết: 03 hồ sơ TTHC. 

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

2.2.1. Lĩnh vực văn hóa  

Tham mưu UBND tỉnh các văn bản Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 

21/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026; Kế  hoạch số 347/KH-UBND 

ngày 21/2/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 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 159/KH-UBND ngày 24/01/2022 Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác gia 

đình tỉnh thực hiện Công tác gia đình năm 2022;… 

Tham mưu HĐND 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. 

Ban hành các văn bản tuyên truyền, kế hoạch tổ chức thực hiện về lĩnh vực 

Văn hóa, Gia đình. Tổ chức 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. 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... 
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Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Phát hành 4/4 Bản tin VHTTDL, 

đạt 100% KH. Hoàn thiện 8/8 cụm pa nô, đạt 100% KH năm. Nhà văn hóa trung 

tâm hoạt động phục vụ 45/20 buổi, đạt 225% KH. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 

chính trị đạt 10 buổi. Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ II năm 

2022 tại tỉnh Thái Nguyên, kết quả, 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 đạt 

1.008 /1.008 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 

8/5 buổi, đạt 160% KH. Trưng bày ấn phẩm du lịch quảng bá tại 11 sự kiện 

trong và ngoài tỉnh.  

Đoàn Nghệ thuật: Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất của tỉnh. 

Biểu diễn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tổ 

chức biểu diễn 95/90 buổi, đạt 106% KH. Đội tuyên truyền lưu động hoạt động 

100/120 buổi, đạt 83% KH. Phục vụ trên 80.000 lượt người. 

Thư viện tỉnh: Cấp mới 2.150/2.800 thẻ bạn đọc đạt 80% KH; phục vụ 

45.000/52.000 lượt bạn đọc, đạt 86% KH; phục vụ 122.000/140.000 lượt sách 

báo, đạt 87% KH; bổ sung sách mới 3.800/4.000 bản, đạt 95% KH; luân chuyển 

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

Bảo tàng tỉnh: Sưu tầm 112/25 hiện vật đạt 448% KH. Hoàn thiện 05 lý 

lịch di tích: di tích Các điểm liên quan đến Nhà Mạc trên địa bàn xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng; di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, 

xã Bạch Đằng, huyện Hoà An; di tích hang Ngườm Gảng và di tích đền Nùng Trí 

Cao xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; di tích Đền thờ Pú Luông Quân, Bế Triều, 

Thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An. Tổ chức 26 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"... Thực hiện 05 cuộc nói chuyện 

chuyên đề với các chủ đề: “Bác Hồ ở Pác Bó”; “Bác Hồ với Cao Bằng” và 

"Chiến thắng Biên giới năm 1950" tại một số trường học trên địa bàn tỉnh;... 

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Đón tiếp khoảng trên 1.215 

đoàn khách, với tổng số khách trên 152.612 lượt khách, đạt 92% KH năm, trong 

đó lượt khách tham quan tự do trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là trên 

11.000 lượt khách; khách tham quan trong dịp lễ 30/4 - 01/5/2021 là trên 18.000 

lượt khách; khách tham quan trong dịp lễ 2/9 là 15.000 lượt khách. Tổ chức và 
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phối hợp tham gia tổ chức triển lãm ảnh được 06 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”. 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; 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.  

2.2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao (TDTT) 

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 các cấp và tham 

dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và các văn bản liên quan đến 

Đại hội... 

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 các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX 

năm 2022. 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. Tổ chức các lớp tập huấn TDTT tại cơ sở.  

Kết quả thực hiện chỉ tiêu: 

Số người tập luyện thể dục thể thao ước đạt 29,5%, số gia đình thể thao 

ước đạt 19,5%. 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 6/6 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 100% KH. Tổ chức 03/03 giải thể 

thao cấp toàn quốc tại tỉnh (Giải Vô địch Các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia; 
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Giải đua xe đạp Cao Bằng mở rộng năm 2022; Giải Bóng chuyền hơi trung, cao 

tuổi toàn quốc) đạt 100% KH năm. Tham gia 15/10 giải khu vực và toàn quốc, 

đạt 150% KH. Số huy chương các loại đạt được 115/35 huy chương, đạt 328% 

KH, có 30 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Phối hợp, giúp đỡ các đơn vị tổ 

chức được trên 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. 

2.2.3. Lĩnh vực du lịch  

Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá tỉnh Cao Bằng về 

phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 - 2025 ban hành các văn 

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

vững giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 

về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững 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. 

Tham mưu UBND tỉnh: Ký kết Biên bản 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; cung cấp thông tin phục vụ Hội 

nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang; 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.  

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...   

Phát triển sản phẩm du lịch: Phối hợp tổ chức khánh thành Điểm du lịch 

cộng đồng xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc; Khai trương điểm 

check in đỉnh cao Phja Oắc, Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang 

Thành, huyện Nguyên Bình. Phát triển công viên địa chất Non nước Cao Bằng. 

Phối hợp với các tổ chức thực hiện khảo sát sản phẩm du lịch tại Cao Bằng. 

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 
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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; 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 Internet. 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. 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...  

Kết quả kinh doanh du lịch năm 2022: Tổng lượt khách cả năm ước đạt 

1,043,000 lượt, tăng 150% so với cùng kỳ (đạt 104% KH năm), trong đó: khách 

du lịch quốc tế ước đạt: 14.200 lượt, tăng 930,5% so với cùng kỳ (đạt 71% KH 

năm); khách du lịch nội địa ước đạt: 1028.900 lượt, tăng 148% so với cùng kỳ 

(đạt 105% KH năm). Tổng thu du lịch ước đạt: 547,6 tỷ đồng, tăng 659,1%  so 

với cùng kỳ (đạt 438,1% KH năm). 

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

Kế hoạch vê 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. 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. Phát hành Bản tin CVĐC số 1 và 2 năm 2022. Phối 

hợp tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến Bảo vệ môi trường” trong vùng CVĐC Non 

nước Cao Bằng… 

3. Đánh giá chung 
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Sở VHTTDL chủ động bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để tổ 

chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC, nâng 

cao năng lực cạnh tranh. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của lãnh 

đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với mục tiêu hướng tới sự hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định việc 

giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức nhằm giảm chi phí đầu vào, chi phí 

không chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Thực 

hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cung cấp dịch vụ công của Sở.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền văn bản của Trung ương, của 

tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh.  

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trực 

thuộc, không để xảy ra các hành vi tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu nhân dân 

trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

3. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức đều được tiếp nhận và 

xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật.  

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, 

viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

5. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, cấp tỉnh.  

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

                                                   

 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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