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 Thực hiện Công văn số 3096/UBND-TH ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc giải trình một số nội dung thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tiến hành rà soát số liệu 

báo cáo và bổ sung nội dung giải trình như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG 

TÁC NĂM 2022 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

 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 

Ủy ban nhân dân 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 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 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. 

Ban hành Quyết định số 338/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2021 về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ban hành và triển khai 

chương trình công tác năm 2022 ngành VHTTDL. Chỉ đạo công tác tham mưu 

xây dựng các kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành 

phụ trách.  

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện tiêu biểu 

của tỉnh: 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 
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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); kỷ niệm 17 năm Ngày Di 

sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2022);... Tăng cường công tác thanh 

tra chuyên ngành, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn 

tỉnh.  

Ký kết các chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động VHTTDL với 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành 

phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai các hoat động phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh. 

2.  Kết quả hoạt động chuyên môn (số liệu ước tính đến 31/12/2022) 

 2.1. Lĩnh vực văn hoá và gia đình  

Tham mưu UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình.1 

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; Nghị quyết số 

59/2022/NQ-HĐND ngày 0/8/2022 Quy định mức chi thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Tiếp tục tham mưu các quy trình xây dựng Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

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 

 
1 Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 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 652/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 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 số 1216/KH-UBND ngày 
19/5/2022 của UBND tỉnh 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; Kế hoạch số 1370/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1964/KH-UBND 

ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Kế hoạch 
số 2154/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 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; Kế hoạch số 1888/KH-

UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên; 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 736/KH-UBND ngày 

30/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 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 của UBND tỉnh Cao Bằng 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 1525/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng tiếp 

tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 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 số 2277/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện 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. 
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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 Hội thảo khoa học Thực trạng biến đổi và giải pháp phát huy các 

giá trị văn hoá người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng; Hội thảo Giải pháp bảo tồn, 

phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. 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. 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 Chín 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. 

Ban hành 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 hiến cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

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

Lac. 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. Hướng dẫn thực hiện Bộ 

tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025 và Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp nhận và giải quyết 66 hồ sơ 

thông báo sản phẩm quảng cáo; 06 hồ sơ cấp chứng chỉ, chứng nhận hành nghề 

tu bổ di tích. 

-  Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: 

Tham mưu BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022; Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026. Gia 

đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa có 118.478/127.609 đạt 92,8%; khu 

dân cư đăng ký đạt danh hiệu văn hóa có 1.382/1.462 đạt 94,5%; có 1.469/1.484 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt 98,9%. Ước thực 

hiện các chỉ tiêu văn hóa: 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85%, đạt 100% KH năm. 

- Tỷ lệ khu dân cư (xóm, tổ dân phố) đạt chuẩn văn hóa 57%, đạt 100% 

KH năm. 

- Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ước đạt 95%, đạt 100% KH 

năm. 

* Kết quả thực hiện chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa: 

- 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 49/20 buổi, đạt 245% KH. Luyện tập, ra mắt đội văn 
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nghệ quần chúng dân tộc Lô Lô tại xóm Khuổi Khon, Kim Cúc, 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, 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. Tham gia Liên hoan trình diễn trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, 

năm 2022. 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. Tham gia xúc tiến quảng bá du lịch 7/3 buổi đạt 

233% KH. 

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh: Triển khai 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. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng quay hình 

chương trình nghệ thuật phát sóng chào mừng các ngày lễ. Triển khai biểu diễn 

phục vụ nhân dân, các sự kiện, hội nghị, đại hội của tỉnh2. 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, 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 95/90 

buổi, đạt 106% KH. Đội tuyên truyền lưu động hoạt động 110/120 buổi, đạt 

92% KH, phục vụ trên 80.000 lượt người. 

- Thư viện tỉnh: Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trưng bày sách, 

xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách mới nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện của 

đất nước và địa phương. Phối hợp tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

 
2 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; Biểu diễn phục vụ Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên 

truyền biển đảo, biên giới 2 năm 2021 – 2022; Triển khai biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn các huyện: Hà Quảng, Bảo Lâm, Hạ Lang, 
Nguyên Bình. 
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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. Thư viện tỉnh cấp mới 2.150/2.800 thẻ 

bạn đọc, đạt 77% KH; phục vụ 45.000/52.000 lượt bạn đọc, đạt 87% 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: Tham mưu các nội dung trong Dự án xây dựng Bảo tàng 

tỉnh (Thẩm định đề cương trưng bày; lựa chọn hiện vật, tài liệu dự kiến trưng 

bày; thiết kế trưng bày Bảo tàng tỉnh). 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"; Khảo sát hát sli lượn trong các lễ hội huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng hồ sơ Di sản văn hoá phi vật thể "Chữ 

Nôm Tày" đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia; Xây 

dựng Kế hoạch Kiểm kê di tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sưu tầm 

112/25 hiện vật đạt 448% KH. Hoàn thiện 05 lý lịch di tích3. Tiếp tục hoàn thiện 

Ngân hàng tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Tổ chức trên 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"; “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam những bằng 

chứng lịch sử và pháp lý”... 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 tỉnh: Đón tiếp khoảng trên 

1.215 đoàn khách, với tổng số khách trên 1.800 lượt khách, đạt 112% 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 phối hợp tham gia tổ chức triển lãm ảnh được trên 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 

 
3 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. 
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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 di tích. Xây dựng kịch 

bản và sản xuất các video clip nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn phát sóng 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. Tổ chức các 

hoạt động tại Khu di tích QGĐB Pác Bó nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa 

Việt Nam 23/11. 

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 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 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 02 lớp tập huấn Thể dục thể thao cơ sở tại huyện Bảo 

Lạc và huyện Hòa An. Phối hợp tổ chức khóa học Huấn luyện viên và Trọng tài 

Quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Cao 

Băng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.  

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.   
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* Kết quả thực hiện chỉ tiêu lĩnh vực TDTT: 

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 thi đấu 10/9 giải cấp tỉnh và toàn quốc tại tỉnh, đạt 111% KH. 

Tham gia 18/10 giải khu vực và toàn quốc, đạt 180% KH. Số huy chương các 

loại đạt được 130/35 huy chương, đạt 371% 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. 

2.3. 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. Ban hành 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. Xây dựng Kế hoạch Tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh 

Hà Giang năm 2022; Ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển 

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022; xây dựng Kế hoạch 

Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch phát triển Quốc gia Cộng 

hòa In-đô-nê-xi-a đến khảo sát, học tập kinh nghiệm về mô hình Công viên địa 

chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

- Về khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh: Dựa vào 

những điều kiện sẵn có về tài nguyên tự nhiên và kho tàng văn hoá dân tộc, nền 

ẩm thực hấp dẫn, tỉnh Cao Bằng đã dần nâng cao tư duy, đổi mới phương pháp 

làm du lịch, xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch phong phú, tạo sinh kế, nâng 

cao thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh4. 

 
4 Tổ chức khánh thành Điểm du lịch cộng đồng Khuổi Khon (huyện Bảo Lạc); Khai trương điểm ngắm cảnh Đỉnh cao Phja Oắc, 

Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình); Điểm tham quan vườn trúc xóm Bản Phường (xã Thành Công, 

huyện Nguyên Bình); Khảo sát, đánh giá tiềm năng và thống nhất việc triển khai xây dựng các hạng mục tại điểm tham quan nhà sàn cổ 9 
gian bản Tục Ngã (xã Đức Xuân, huyện Thạch An); Khánh thành phố đi bộ ven Sông Bằng (thành phố Cao Bằng). 
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- Về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch:  

Tăng cường công tác truyền thông điện tử: Tăng cường phối hợp với Đài 

phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng, Báo Cao Bằng và các đơn vị truyền thông 

trên cả nước thực hiện các tin bài, phóng sự về du lịch Cao Bằng; 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); Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch với Viễn thông Cao Bằng về chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025; 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; Duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử: 

caobanggeopark.com (song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt); Thường xuyên đăng 

tin, bài viết, chia sẻ thông tin tuyên truyền quảng bá trên các ứng dụng facebook, 

Zalo, youtube; Thực hiện việc số hóa các ấn phẩm du lịch. 

Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên địa bàn 

tỉnh: Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2022 (chỉ tổ chức Nghi lễ lấy nước, rước 

nước và Lễ dâng hương, dâng nước tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảm 

bảo công tác phòng chống dịch Covid-19); Chương trình Du lịch về Nguồn năm 

2022 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; Tuần lễ văn hóa Chợ tình Phong 

Lưu Bảo Lạc; Tuần Văn hóa - Thể thao, Du lịch chào mừng kỷ niệm 10 năm 

thành lập thành phố Cao Bằng (với các hoạt động nổi bật như Hội thi Sáng tạo 

Ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước”, Liên hoan hát then - đàn tính, 

Liên hoan các câu lạc bộ “Cùng em khám phá CVĐC Non nước Cao Bằng”, 

Giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng,…); Lễ hội du lịch thác Bản Giốc 

năm 2022.  

Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại các 

tỉnh, thành trong nước: Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch 

"Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022; 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; Tuần Du lịch - Di sản Văn hóa Ba Bể năm 2022; 

Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch trong khuôn khổ 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 các hoạt động xúc tiến, quảng bá ngoài nước: Hội đàm giữa 

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và CVĐC toàn cầu Lạc nghiệp, 

Phượng Sơn, Trung Quốc; Hội nghị quốc tế lần thứ 7 của Mạng lưới CVĐC 

toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Satun, Thái Lan, đồng thời bảo 

 
Phát triển công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng: tiếp tục hoàn thiện tuyến thứ 4 của CVĐC 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; đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 

2022. 

Phối hợp với các tổ chức thực hiện khảo sát, phát triển 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 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 năm 2022; Đoàn khảo sát 
Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Chiến khu Việt Bắc. 
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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. 

- Liên kết phát triển du lịch: Tích cực tham gia các hoạt động liên kết 

vùng với các tỉnh khu vực Đông Bắc và thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục tham 

mưu triển khai các nội dung về triển khai Hiệp định Hiệp định Hợp tác bảo vệ 

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

Quốc); Đẩy mạnh tham gia các các hoạt động của mạng lưới Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO và mạng lưới CVĐC Châu Á- Thái Bình Dương. 

- Công tác đào tạo du lịch: trong năm, Sở VHTTDL tổ chức các Hội nghị, 

lớp tập huấn gồm 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 (34 đại biểu); 

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; Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hà 

Quảng tổ chức Lớp tập huấn Kiến thức về công tác Du lịch (đợt 1) năm 2022; Hội 

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

vùng CVĐC UNESCO Non nước Cao Bằng cho khoảng 50 đại biểu; Hội thảo 

nâng cao năng lực cho Mạng lưới đối tác của CVĐC Non nước Cao Bằng cho 

35 đối tác; 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, 

thành phố Cao Bằng cho 80 đại biểu. 

- Kết quả kinh doanh du lịch năm 2022 ước đạt: 1.043.100 triệu 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 1.028.900 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).  

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xứ lý vi phạm 

Tiến hành thanh tra chuyên ngành công tác quản lý về lĩnh vực VHTTDL 

và gia đình tại huyện Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng; 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 
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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 23.500.000đ.  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 

2.5. Công tác Tổ chức – Pháp chế 

- Công tác tổ chức: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng. Ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Hoàn thành 

công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo 

quy định. Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trong ngành. Quan tâm công tác đào tạp bồi dưỡng, cử 62 công chức 

tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng công chức, viên chức; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022. 

Triển khai chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2023. Tăng cường công tác 

quản lý đào tạo công chức, viên chức thuộc Sở. Xây dựng quy hoạch lãnh đạo 

các phòng, đơn vị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CT/TU ngày 

16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, 

nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ 

giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 

07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức 

đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa” kiên quyết đấu tranh, 

xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống  

“tự diễn biến, tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 - 2025. 

- Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng: Ban hành Kế hoạch công tác 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Kịp thời triển 

khai các văn bản quy phạm pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức người lao 

động. Phát động các phong trào thi đua; kiện toàn các Khối thi đua thuộc Sở và 

Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua. Đăng ký thi đua năm 2022. 

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển 

hình tiên tiến. Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin”. Hướng 

dẫn các phòng, đơn vị báo cáo sáng kiến năm 2022. Trình UBND tỉnh tặng 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Trình UBND tỉnh khen thưởng đối với các 

Vận động viên đạt thành tích tại các giải toàn quốc và khu vực. Trình Hội đồng 

Thi đua, khen thưởng tỉnh xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Cao Bằng”. Chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, bình xét thành tích của tập 
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thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Ban hành Kế 

hoạch 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. Ban hành Kế hoạch triển khai đánh 

giá xếp loại đơn vị học tập năm 2022. Đôn đốc, hướng dẫn công tác bình xét thi 

đua khen thưởng năm 2022.  

2.6. Công tác Tài chính - Văn phòng 

- Công tác kế hoạch, tài chính: 

 Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định phân bổ dự toán 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022. Quyết 

định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo quyết toán ngân 

sách năm 2021. Phối hợp tổ chức nghiệm thu Dự án Bảo tồn bản văn hóa dân 

tộc Lô Lô xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc và khánh thành Nhà 

sinh hoạt cộng đồng. Rà soát các hồ sơ dự án phục vụ kiểm toán. Trình UBND 

tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trùng tu tôn tạo các di tích thuộc khu 

di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Trình UBND 

tỉnh thẩm định, phê duyệt Đề cương, dự toán chi tiết hạng mục công nghệ thông 

tin “Chuyển đổi số thư viện công cộng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025 và 

giai đoạn 2025 – 2030”. Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí ngoài định mức 

năm 2022 cho Đội tuyển năng khiếu nghệ thuật thuộc Trung tâm Đào tạo, Thi 

đấu Thể thao và Nghệ thuật. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cung cấp số liệu phục vụ biên 

soạn GDP và GRDP ước tính năm 2022. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công; Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch chỉ tiêu sự nghiệp năm 2023. Xây 

dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 3 năm 2023 - 2025. Trình UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí triển 

khai các hoạt động của ngành.  

- Công tác hành chính, tổng hợp:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Công bố danh mục thủ 

tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở VHTTDL; công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực văn hóa, du lịch. Rà soát, đề xuất thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ 

quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo nguyên 

tắc “04 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đề xuất nội dung triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành 

Quy chế công tác văn thư của Sở VHTTDL. Ban hành các Kế hoạch: Kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử năm 2022; Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
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theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; Kế hoach nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp sở DDCI năm 2022; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Quy chế công tác văn thu 

lưu trữ; xây dựng quy chế làm việc của Sở. Duy trì Trang Thông tin điện tử của 

Sở. Tiếp nhận hồ sơ 111 TTHC, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 106 hồ 

sơ, đang giải quyết 05 hồ sơ. 

 Ban hành các báo cáo: Công tác văn thư lưu trữ năm 2021; Kết quả thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Tình 

hình VHTTDL trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; Tình hình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 

02/9; Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 

dân giám sát, dân thụ hưởng”; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội định kỳ; Đánh giá tình hình thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm  và  

hiệu  quả. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của 

ngành. 

3. Nội dung bổ sung, giải trình theo yêu cầu tại Công văn số 

3096/UBND-TH ngày 25/11/2022 cụ thể như sau:  

3.1. Các giải pháp, nội dung hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, 

bảo vệ, quy hoạch, đầu tư phát triển các khu vực danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử trên địa bàn tỉnh: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định 

của Luật di sản văn hóa; tiếp tục triển khai thực hiện việc phân cấp quản lý di 

tích theo (Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng); Quyết định số 

34/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy 

chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị của di tích; đẩy mạnh tăng cường sự phối hợp giữa các 

cơ quan quản lý nhà nước với chính quyền địa phương, các tổ chức di tích và ý 

thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật di sản văn hóa trong mọi tầng 

lớp nhân dân và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, hoàn 

thiện hồ sơ xếp hạng di tích; tiến hành bàn giao hồ sơ di tích đã xếp hạng cho 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, 

phát huy giá trị các di tích. 
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- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bàn giao hồ sơ di tích tới 

các xã phường, thị trấn có di tích, triển khai việc thành lập các tổ chức quản lý di 

tích. Toàn tỉnh hiện nay có 41 tổ chức quản lý di tích của các xã, phường, thị 

trấn và các hộ gia đình, trong đó có 09 di tích giao cho cá nhân trực tiếp quản lý. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí 

hoạt động cho các tổ chức quản lý và bảo vệ di tích; xây dựng biên chế cán bộ 

chuyên trách về công tác bảo tàng, di tích, du lịch được đào tạo chính quy cho 

phòng Văn hóa và Thông tin. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ sở thành lập các tổ 

chức quản lý và bố trí kinh phí của địa phương cho việc tổ chức thực hiện phân 

cấp; kêu gọi đầu tư, kết hợp vận động xã hội hóa trong việc đầu tư tôn tạo di 

tích. Xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ và hoạt động của Tổ, Ban quản lý di 

tích. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các tổ chức quản lý và bộ phân trực 

tiếp trông coi, bảo vệ di tích. Quan tâm triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các di tích đã xếp hạng. Cấp kinh phí mở các lớp 

đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác quản lý di tích 

ở các địa phương. 

- Ưu tiên cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích có nguy cơ xuống cấp 

nghiêm trọng và quan tâm tạo điều kiện về bố trí quỹ đất cho các di tích đã xếp 

hạng; quan tâm đầu tư sưu tầm hiện vật bổ sung cho các di tích có bộ phận trưng 

bày. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hồ sơ xếp hạng các di tích đủ tiêu chí; 

thực hiện việc cắm bia, biển các di tích đã xếp hạng. 

- Quan tâm cấp kinh phí cho các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích. Ưu tiên đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo các khu di tích trọng điểm 

gắn với phát triển du lịch. 

- Hướng dẫn các địa phương quy hoạch, lập quy hoạch di tích đã được 

xếp hạng trên địa bàn. 

3.2. Thực trạng, kết quả hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn toàn tỉnh: 

Năm 2022, dự kiến có 36 nhà văn hóa xóm được xây dựng mới (dự kiến 

hoàn thành trong tháng 12/2022), 18 nhà văn hóa xóm được cải tạo, sửa chữa 

nâng cấp, trong đó:  

+ Huyện Bảo Lâm xây mới 16 nhà văn hóa xóm, kinh phí cấp từ nguồn 

Chương trình mục tiêu quốc gia (khoảng 400 triệu/nhà);  

+ Huyện Trùng Khánh xây 02 nhà văn hóa xóm (nhà văn hóa xóm Háng 

Thoang, kinh phí xây dựng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cấp; nhà 

văn hóa xóm Bản Giốc, kinh phí do doanh nghiệp tài trợ); 

+ Huyện Thạch An xây mới 08 nhà văn hóa xóm, kinh phí cấp từ nguồn 

Chương trình mục tiêu quốc gia (khoảng 300 triệu/nhà); 

+ Thành phố Cao Bằng xây mới nhà văn hóa xóm 2 Vĩnh Quang, kinh phí 

xây dựng được cấp từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới (hỗ trợ 900 triệu); 

+ HuyệnNguyên Bình nâng cấp nhà văn hóa xóm Lũng Kèng, xã Vũ 

Minh với kinh phí từ nguồn Ủyban Dân tộc miền núi;  
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+ Huyện Hòa An xây mới 02 nhà văn hóa xóm,kinh phí xâydựng được 

cấp từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (hỗtrợ 300 

triệu/nhà);  

+ Huyện Quảng Hòa xây mới 07 nhà văn hóa xóm, sửa chữa 17nhà văn 

hóa xóm, kinh phí cấp từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn đầu tư công, nguồn xã hội hóa 

3.3. Tình hình quản lý các homestay trên địa bàn tỉnh 

a) Hiện trạng: 

 Loại hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Cao Bằng mới bắt đầu được quan 

tâm phát triển nên các mô hình du lịch cộng đồng mới chỉ dừng lại ở mức bảo vệ 

cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, kiến trúc bản địa và đầu tư một 

số homestay cung cấp các dịch vụ ăn, nghỉ, hướng dẫn tham quan, một số dịch 

vụ vui chơi (chèo kayak, chèo Sup, biểu diễn văn nghệ truyền thống, …) cho du 

khách. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 33 homestay, tập trung chủ yếu trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh với 16 homestay.  

b) Công tác quản lý:  

- Sở VHTTDL phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố 

triển khai các homestay thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh và phổ biến các tiêu chuẩn về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du 

lịch cho người quản lý, nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh homestay. Trong 

năm 2022, Sở VHTTDL tổ chức: 01 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; 01 Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức phát triển 

điểm đến có sự tham gia tại điểm di sản làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ, huyện 

Trùng Khánh; 01 Chương trình khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm xây 

dựng và phát triển du lịch cộng đồng bền vững đảm bảo chia sẻ lợi ích trong 

cộng đồng, gắn với bảo vệ môi trường tại CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà 

Giang). 

- Triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng, trong đó có hỗ trợ các hộ dân làm homestay: Nghị quyết số 78/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về Chính sách hỗ 

trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Tiếp 

tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 1639/KH-UBND ngày 07/7/2021 về thực 

hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, trong đó: tập trung nghiên cứu bảo tồn 

các di sản văn hóa cộng đồng các dân tộc trên các tuyến du lịch tại các địa 

phương như xây dựng sản phẩm du lịch mới trên nền tảng bản sắc văn hóa khôi 

phục phiên chợ vùng cao; nâng cấp một số lễ hội truyền thống; bảo tồn các nghề 

thủ công truyền thống, các làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Dự 

án Bảo tồn Làng văn hóa truyền thống dân tộc Tày - Bản Giuồng, xã Tiên 

Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; Dự án tại điểm tham quan nhà sàn cổ 

9 gian bản Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An. 
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- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của Nhà nước 

về kinh doanh lưu trú, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; chấn 

chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3.4. Giải trình về việc chậm có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2025; tình hình thực hiện nghị quyết:  

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2021/NQ- 

HĐND ngày 10/12/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 78), Sở 

VHTTDL đã chủ động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 78 tại 

các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, hội nghị do Sở tổ chức và triển khai đến các 

huyện, thành phố và người dân địa phương trên toàn tỉnh. 

Đồng thời, Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 178/SVHTTDL-QLDL 

ngày 03/3/2022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 

78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, với các nội dung cụ thể như sau: 

“- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển du lịch của tỉnh và 

địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí 

lựa chọn điểm du lịch cộng đồng tiềm năng; danh mục, đối tượng, mức hỗ trợ; 

quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ... phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 

phương. 

- Để xây dựng các đề án, dự án phát triển điểm đến phù hợp với định 

hướng phát triển của tỉnh, đồng thời đảm bảo đáp ứng tiêu chí của một điểm du 

lịch cộng đồng theo quy định, cần phối hợp với Sở VHTTDL trong tổ chức khảo 

sát, đánh giá và lựa chọn các điểm Du lịch cộng đồng tiềm năng trên địa bàn. 

- Chủ động bố trí nguồn kinh phí được giao hàng năm, lồng ghép hiệu 

quả các nguồn kinh phí: nguồn đầu tư công, nguồn chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới và các nguồn thu hợp pháp khác. Đề nghị phối hợp 

chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định và đề xuất tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện.” 

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, các địa phương còn gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết, do một số nguyên nhân, lý 

do sau: 

Một là, nguồn kinh phí thực hiện (Điều 7, Nghị quyết) chủ yếu sử dụng 

lồng ghép từ các nguồn: Đầu tư công, nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các chương trình, dự án liên quan… không 

có bố trí nguồn kinh phí trực tiếp cho nội dung phát triển du lịch cộng đồng, nên 

các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí, và không đảm 

bảo sự chủ động để thực hiện hiệu quả Nghị quyết (nguyên nhân chủ yếu). 

Hai là, các địa phương chưa thực sự chủ động trong việc xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; còn lúng túng trong việc xây 



16 

 

dựng tiêu chí lựa chọn điểm du lịch cộng đồng tiềm năng; danh mục, đối tượng, 

mức hỗ trợ; quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ, xây dựng đề án phát triển du 

lịch cộng đồng tại địa phương; chưa chủ động phối hợp với Sở VHTTDL trong 

tổ chức khảo sát, đánh giá và lựa chọn các điểm Du lịch cộng đồng tiềm năng 

trên địa bàn. 

Để tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn cho địa phương tháo gỡ những khó khăn, 

lúng túng của địa phương, đồng thời để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 78, Sở VHTTDL đang xây dựng dự thảo Quyết định Quy định cụ thể 

một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 78 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội 

dung Quyết định sẽ làm rõ về các điều kiện hỗ trợ, quy trình xét duyệt hồ sơ, lập 

nhu cầu kinh phí và thanh toán, quyết toán kinh phí, trách nhiệm của từng cơ 

quan, đơn vị liên quan… hiện tại Dự thảo Quy định đã cơ bản hoàn thành, Sở 

VHTTDL đang xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

4. Hoạt động VHTTDL tại các huyện, thành phố 

* Các hoạt động chung:  

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thông các 

huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, 

chính quyền địa phương lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn. Thực hiện 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương: Tuyên truyền 

Kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(28/01/1941 - 28/01/2022);  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 thể 

thao Việt Nam 27/3; tuyên truyền công tác tuyển quân; tuyên truyền bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Ngày Giải 

phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; 

Ngày Môi trường Thế giới (05/6); Ngày Dân số Thế giới năm 2022 (11/7); Ngày 

Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8),… kết quả tuyên truyền đạt 

trên 1.000 băng rôn, 120 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe. Hướng dẫn, kiểm 

tra việc tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn quản lý.   

Tham mưu Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện ban hành Kế hoạch 

công tác gia đình năm 2022. Kế hoạch 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 giai đoạn 2022 – 2030.  Tham 

mưu Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

huyện: Xét tặng danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xây dựng và triển khai kế 

hoạch hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2022; ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký các danh hiệu đạt chuẩn văn 

hóa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hội thi, hội diễn, 

tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn 

huyện. Hướng dẫn thành lập Đội văn nghệ xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. 

Phối hợp cung cấp các số liệu phục vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh 

phí cải tạo, sửa chữa, xây dựng Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tham gia hoạt động 
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văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Phố đi bộ Kim đồng, thành phố Cao Bằng năm 

2022. Tham gia các hoạt động của sự kiện Tuần VHTTDL chào mừng kỷ niệm 

10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (2012-

2022). 

Phong trào TDTT trên địa bàn các huyện, thành phố được duy trì và phát 

triển. Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện. Tổ 

chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp huyện, thành phố; thành lập 

Đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Tổ chức các giải, các 

hoạt động giao lưu thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Có 10/10 huyện 

thành phố tổ chức xong Đại hội TDTT cấp huyện và thành lập các đội tuyển tập 

luyện và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. Kết quả 

Đại hội; Nhất Đơn vị Thành phố Cao Bằng; Nhì đơn vị huyện Hòa An; Ba đơn 

vị huyện Hà Quảng. 

Tiếp tục tham mưu xây dựng các Kế hoạch, Đề án Phát triển dịch vụ - du 

lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử 

trên địa bàn huyện, thành phố. Tham mưu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng 

trên địa bàn huyện. Phối hợp cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các điểm CVĐC. 

Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin, phòng 

chống tệ nạn tại các huyện, thành phố.  

* Một số hoạt động khác của các huyện, thành phố: 

Bảo Lạc: Phối hợp với Ban truyền hình tiếng dân tộc, Đài truyền hình 

Việt Nam thực hiện sản xuất chương trình “Sắc màu văn hóa các dân tộc” ở 

huyện Bảo Lạc. Tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử 

và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh: Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc; Lễ 

công bố giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Bảo Lạc - Đất nước - 

Con người” năm 2021. Tổ chức cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm du lịch huyện 

Bảo Lạc. Tổ chức Tuần lễ VHTTDL và Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc, thu 

hút gần 6 nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, trải 

nghiệm.  

Bảo Lâm:  Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô. 

Tổ chức Giải bóng chuyền hơi cán bộ, công nhân viên chức năm 2022. Tổ chức 

Lễ đón nhận bằng công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh Bia chùa Tổng Phườn, xã 

Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Kiểm tra, đánh giá hoạt động Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện.   

Thạch An: Tổ chức thành công Liên hoan hát Then, Đàn tính huyện 

Thạch An và đêm công diễn với sự tham gia của 13 đoàn với hơn 100 nghệ nhân 

và diễn viên quần chúng. Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nam nữ và 

giải bóng bàn công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập công đoàn Việt Nam. 

Hạ Lạng: Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong công nhân viên 

chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện năm 2022. Tăng cường 

công tác tuyên truyền xử lý các hành vi xâm hại đến danh lam thắng cảnh, di 
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tích. Khảo sát trùng tu, tôn tạo Chùa sùng Phúc tại thị Trấn Thanh Nhật. Xây 

dựng kế hoạch phát triển các điểm CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao 

Bằng trên địa bàn huyện năm 2022. 

Hà Quảng: Tổ chức thành công Hội thi “Lớn lên cùng sách” tại Khu di 

tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó; Hội thi hát dân ca và trình diễn trang phụ dân tộc 

năm 2022. Ra mắt câu lạc bộ bóng bàn; Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện 

Hà Quảng. Mở 02 lớp năng khiếu cho các em thiếu niên, nhi đồng. Thực hiện 02 

mô hình điểm về hỗ trợ xây dựng đội văn nghệ phục vụ du lịch tại xã Trường 

Hà; hỗ trợ điểm du lịch cộng đồng tại Nặm Ngùa – Ngọc Động. 

Hòa An: Tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng giữa các 

xã, thị trấn năm 2022. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình trên địa bàn huyện Hòa An đến năm 2025. Tổ chức Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức triển 

lãm Bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh về dân tộc, tôn giáo.  

Nguyên Bình: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn 

hóa truyền thống trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển dịch vụ du lịch vùng Phia Oắc – Phia Đén giai đoạn 

2020 – 2025 (năm 2022); Chương trình đột phá xây dựng làng nghề truyền 

thống làm miến dong tại xã Thành Công. Tổ chức thành công Lễ khánh thành 

điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao và các điểm tham quan, check in trên địa bàn 

huyện. Xây dựng kế hoạch tham gia gian hàng ẩm thực và làng nghề tại Hà Nội. 

Phối hợp khảo sát địa điểm tổ chức hoạt động dù lượn tại thị trấn Tĩnh Túc. 

Quảng Hòa: Tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ 

hội Tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Tổ chức thành 

công Hội thi Hát then – Đàn tính huyện Quảng Hòa; Ngày hội Văn hóa dân tộc 

Mông tại huyện Quảng Hòa năm 2022. Tổ chức Chương trình văn nghệ "Bài ca 

hoà bình" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 

Chỉ đạo tổ chức Lễ công bố và trao bằng công nhận làng nghề tại xã Phúc Sen. 

Tổ chức 01 cuộc giao hữu, thi đấu Cầu lông kỷ niệm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước. Xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ đón bằng công nhận 

cây di sản Việt Nam - cây Nghiến xóm Bó Kéo, xã Cách Linh, huyện Quảng 

Hòa. Hoàn thành Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Hòa đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Trùng Khánh: Tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di tích Quốc gia: Địa 

điểm Đài tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng và Di tích Mắt thần núi. 

Hướng dẫn UBND xã Cao Chương kiện toàn Ban quản lý, Quy chế hoạt động, 

phương án bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia Mắt Thần Núi. Ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng thiết chế nhà văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh. Hướng dẫn, thành lập được 02 CLB dân ca, dân vũ. Phối hợp tổ chức Lễ 

hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2022.  

Thành phố: Phối hợp tổ chức các hoạt động “Tuần Văn hoá, Thể thao, 

Du lịch” chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao 

Bằng. Ban hành Đề án phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du lịch 
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bền vững thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. 

Tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Cao Bằng năm 

2022 và Chương trình Nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Công tác kiểm tra lĩnh vực văn hóa - 

thông tin, quảng cáo được triển khai thường xuyên, kết quả đã xử lý vi phạm 

hành chính 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 106.500.000đ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm và nguyên nhân 

1.1. Ưu điểm:  

Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ đã được triển khai đảm bảo tiến độ, chất 

lượng và đạt hiệu quả cao, kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu sự nghiệp đều tăng so 

với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động VHTTDL đạt được nhiều kết quả nổi bật:   

Văn hóa – Thể thao: Tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh ban hành và 

triển khai các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Tổ chức nhiều 

hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương 

nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân tạo được dấu ấn và sự lan tỏa trong 

cộng đồng. Công tác quản lý phát huy giá trị các di tích, các điểm di sản, các giá 

trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm kịp thời. Đổi mới nội dung, hình 

thức, đa dạng hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở, tiếp tục triển khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được các cấp các ngành quan tâm triển 

khai. Tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi, liên hoan, ngày hội, lễ hội tại 

tỉnh và khu vực đạt được kết quả cao. 

Phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và được quan tâm 

đẩy mạnh. 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. Tham gia Đại hội TDTT toàn quốc. Phối hợp tổ chức Giải chạy siêu 

đường mòn Non nước Cao Bằng với trên 500 VĐV tham dự. Duy trì công tác 

đào tạo, huấn luyện và giảng dạy 200 vận động viên các đội tuyển thể thao. Tổ 

chức thi đấu 10/9 giải cấp tỉnh và toàn quốc tại tỉnh, đạt 111% KH. Tham gia 

18/10 giải khu vực và toàn quốc, đạt 180% KH. Số huy chương các loại đạt 

được gồm 130 huy chương. 

Du lịch: Tham mưu ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 

1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững 

năm 2022; 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. Triển khai hoàn thành công tác 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. Về cơ bản đến nay các hoạt 

động ngành du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, có nhiều dấu hiệu khởi sắc 

thể hiện rõ tại kết quả kinh doanh du lịch ước đạt năm 2022: Tổng lượt khách 

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 
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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). 

1.2. Nguyên nhân ưu điểm:  

Sở VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và Bộ VHTTDL, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện hiệu quả công tác tham 

mưu, triển khai các nội dung nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND 

tỉnh; chương trình công tác của ngành.  

Tập thể lãnh đạo Sở luôn đoàn kết, thường xuyên bám sát vào các chức 

năng, nhiệm vụ, thống nhất trong chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch, 

chương trình công tác một cách linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Kịp thời giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ đầu năm, thường xuyên 

đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện. Luôn quan tâm động viên cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, tập trung hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên, công chức, viên chức luôn có lập trường tư 

tưởng, chính trị vững vàng; đoàn kết nội bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực 

hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn.  

Việc xây dựng các chương trình, đề án về phát triển du lịch – dịch vụ 

được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Kết quả một số nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn chậm tiến độ, chưa 

đạt kế hoạch. 

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao còn thiếu, chưa đồng bộ,chưa được 

quan tâm đầu tư, một số thiết chế hiện nay vẫn đang phải chung trụ sở làm việc. 

Các công công trình, cơ sở vật chất thuộc ngành quản lý cơ bản đã xuống cấp. 

Nhiều địa phương, cơ sở chưa có Nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa chưa đáp ứng 

nhu cầu sử dụng. 

Tình hình hoạt động du lịch còn nhiều khó khăn, thách thức. Lượng khách 

du lịch nước ngoài đến tỉnh ta còn hạn chế. Công tác xã hội hóa các hoạt động 

VHTTDL còn khiêm tốn. 

Một số công tác thuộc các lĩnh vực thực hiện chưa kịp thời, còn chậm tiến 

độ, chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Một số ít cán bộ, công chức, 

viên chức trách nhiệm công việc chưa cao, chưa chủ động tham mưu đề xuất 

nhiệm vụ chuyên môn, sự phối hợp giữa các bộ phận có lúc, có nơi còn hạn chế, 

chưa thật sự nhịp nhàng, nền nếp.  

2.2. Nguyên nhân hạn chế: 

Trong những tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn 

biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các chỉ tiêu kế hoạch của 

ngành.  

Nguồn lực đầu tư sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất cho ngành VHTTDL 

còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng, kinh phí xúc tiến 
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quảng bá du lịch còn eo hẹp. Chưa xây dựng ban hành được các cơ chế chính 

sách đặc thù, ưu tiên, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển 

du lịch vì vậy chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện 

các dự án quy mô lớn trên địa bàn để tạo động lực cho phát triển du lịch nhanh, 

bền vững. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, người dân địa phương về du 

lịch, nhất là tại các vùng có tiềm năng phát triển còn chưa cao. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các bộ phận 

đối với các hoạt động của ngành đã được nâng lên nhưng đôi lúc chưa thực sự 

quyết liệt.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển VHTTDL tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chương trình công tác 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương 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”. Tập trung triển khai 

thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/11/2017 của Bộ Chính trị về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 92/NĐ-CP của Chính 

phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Chỉ 

đạo thực hiện các nội dung đột phá về phát triển du lịch – dịch vụ bền vững giai 

đoạn 2022 - 2025. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại", Phong trào TDĐKXDĐSVH. Tăng cường đẩy mạnh các 

hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa 

bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác VHTTDL giao lưu các tỉnh trong khu vực. 

Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 

2023. Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành 

phụ trách trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Chỉ đạo tổ chức các giải thể 

thao tại tỉnh, tham gia các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động VHTTDL tại địa phương. Tiếp 

tục triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; Đề án số 19-ĐA/TU của 

Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên 

quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 – 2025. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tại một số phòng, đơn vị, triển khai 

hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch phòng chống tham 

nhũng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều 

hành. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 9001:2015 trong các phòng quản lý nhà nước. Tăng cường công tác kiểm 

soát TTHC. Phối hợp với Trung tâm hành chính công của tỉnh thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực ngành phụ trách. Xây dựng chỉ tiêu Kế 

hoạch, chương trình công tác năm 2023. Đôn đốc thanh, quyết toán kinh phí 
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hoạt động, các chương trình, dự án của ngành. Xây dựng và triển khai chương 

trình công tác năm 2023. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm các hoạt động các hoạt động chuyên ngành. 

2.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình 

Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023. Tham mưu 

UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch 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 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, 

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

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” năm 2023; Kế hoạch đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ 

thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 28 năm 2023. 

Xây dựng và củng cố các đội thông tin lưu động từ tỉnh đến cơ sở, đa 

dạng hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phát huy hiệu quả các hoạt động 

thông qua việc thường xuyên tổ chức và tham gia các lễ hội, hội thi, hội diễn các 

cấp: Tổ chức Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng 

năm 2023; tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông; Ngày hội văn hóa các dân 

tộc (19/4) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức các hoạt động Tuần VHTTDL 

năm 2023; Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Tham gia Hội thi, Hội diễn, 

Liên hoan nghệ thuật, Ngày hội VHTTDL trong khu vực và toàn quốc do Bộ 

VHTTDL tổ chức. 

Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và bảo vật quốc gia; Đẩy mạnh công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh gắn với 

phát triển du lịch. 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, giai đoạn 

2022 – 2025. 

Triển khai 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 Đề án chuyển số thư viện công cộng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025. 

Nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tăng cường việc tổ chức 

biểu diễn phục vụ nhân dân. Duy trì mạng lưới chiếu phim lưu động phục vụ 

vùng xa, biên giới; thực hiện tốt công tác thông tin, cổ động và các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. 

Tiếp tục tham mưu phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Tổ chức Hội thi tìm 

hiểu kiến thức về “Xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2023. 

Tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì đạt 85%. 

- Tỷ lệ khu dân cư (xóm, tổ dân phố) văn hóa đạt 58%. 

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 95%. 

2.2.  Lĩnh vực TDTT  
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Tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT. 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2020-2025;  Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục 

thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2336/KH-UBND 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể 

lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 về triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng. Thực 

hiện Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2021 về thực hiện kết 

luận của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT tại buổi làm việc với 

tỉnh Cao Bằng.  

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao 

cấp tỉnh và tham gia các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc.Tổ chức các 

lớp tập huấn về công tác thể dục thể thao cơ sở và công tác phòng chống đuối 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Từng bước hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng Thể thao và 

Nghệ thuật. Phát triển thể thao thành tích cao theo hướng bền vững, xác định 

một số môn thể thao có thế mạnh và phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện cho các VĐV có triển vọng tập 

huấn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia, các tỉnh, thành phố có 

điều kiện và kinh nghiệm trong công tác đào tạo VĐV thành tích cao. Phát triển 

phong trào thể thao quần chúng rộng khắp trong tỉnh 

* Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 

- Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 30%. 

- Số gia đình thể thao đạt 20%. 

- Tổ chức thi đấu giải cấp tỉnh và toàn quốc tại tỉnh: 10 giải 

2.3. Lĩnh vực du lịch 

Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng 

đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, 

vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa 

dân tộc. Phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch bền vững (du lịch cộng đồng, 

du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái); khuyến khích sản xuất các sản phẩm lưu 

niệm, sản vật địa phương; thúc đẩy phát triển nền ẩm thực Cao Bằng. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc số hóa các tài liệu hiện vật, 

ấn phẩm du lịch; phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, 

quảng bá du lịch; nghiên cứu triển khai các hoạt động mới, đa dạng (hội thi, hội 

nghị, hội thảo, lễ hội du lịch); tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh 

nghiệm trong nước và quốc tế. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ du lịch; các hội thi tay nghề; các đoàn học tập kinh 

nghiệm phát triển du lịch. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 78/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban Quy định 

về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
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đến năm 2025; tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch. Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành tại các 

khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác thông tin 

quảng bá du lịch. Tham gia Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Viêt 

Bắc” năm 2023; Chương trình hợp tác, liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh vùng Đông Bắc. 

 Triển khai Kế hoạch xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2026: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 

và giáo dục về CVĐC toàn cầu UNESCO trong cộng đồng, địa phương, các 

trường học. Tiếp tục phối hợp với Chuyên gia UNESCO, viện Khoa học địa chất 

và Khoáng sản và Ban quản lý CVĐC Cao Nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang 

nghiên cứu triển khai tuyến du lịch kết nối giữa 2 CVĐC. 

Phấn đấu đến hết năm 2023 đạt mục tiêu: Tỉnh Cao Bằng đón 1.300.000 

lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 900 tỷ đồng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở VHTTDL Cao Bằng./.  

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh ủy;  

- VP UBND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; 

- Cục Thống kê; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư;  

- Phòng PA 83 Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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