UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số:

95 /KH-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 18 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền,
giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng,
giai đoạn 2019 - 2025”năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng
về thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên
quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025” năm 2022 (sau đây gọi
tắt là Đề án số 19-ĐA/TU); ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều
chỉnh nhiệm vụ thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (Công văn số 1401-CV/VPTU ngày 04/7/2022 của Văn phòng Tỉnh
ủy), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề
án số 19-ĐA/TU năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các
nhiệm vụ của Đề án 19-ĐA/TU gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ
XIX và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW; Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển
khai thực hiện các nội dung đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả, thiết
thực; hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong năm 2022.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng clip “Ẩm thực Non nước Cao Bằng”(hoàn thành trong quý
III/2022).
2. Tái bản cuốn “Cẩm nang Du lịch Cao Bằng” được Sở Thông tin và
Truyền thông Cao Bằng cấp phép tại Giấy phép xuất bản số 39/GP-STTTT,
ngày 06/11/2020 tại Doanh nghiệp in tư nhân Hà Phát, số 6 phố Ngọc Hà, Ba
Đình, Hà Nội (hoàn thành trong quý III/2022).
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3. Biên soạn, phát hành cuốn sách “Bảo vật quốc gia ở Cao Bằng” (hoàn
thành trong năm 2022).
4. Xuất bản cuốn sách cổ “Cao Bằng thực lục” của tác giả Nguyễn Hựu
Cung soạn thảo Gia Long thứ 9 (1810) (hoàn thành trong năm 2022).
III. KINH PHÍ
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện
năm 2022 gửi Văn phòng Sở để tổng hợp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công
tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng,
giai đoạn 2019 - 2025” năm 2022.
- Xuất bản cuốn sách cổ “Cao Bằng thực lục” của tác giả Nguyễn Hựu
Cung soạn thảo Gia Long thứ 9 (1810) (hoàn thành trong năm 2022).
- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ đảm
bảo kế hoạch. Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án
thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, gửi cấp trên đảm bảo quy định.
- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch
sử trên địa bàn tỉnh.
2. Văn phòng Sở
- Hướng dẫn các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng dự toán
kinh phí; đôn đốc, tổng hợp kinh phí; tham mưu kinh phí triển khai thực hiện Đề
án trong năm 2022.
- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị đảm bảo công tác thanh quyết
toán kinh phí trong năm 2022 theo quy định hiện hành.
3. Phòng Quản lý Du lịch
- Thực hiện xây dựng clip “Ẩm thực Non nước Cao Bằng” (hoàn thành
trong quý III/2022).
- Tái bản cuốn “Cẩm nang Du lịch Cao Bằng” được Sở Thông tin và
Truyền thông Cao Bằng cấp phép tại Giấy phép xuất bản số 39/GP-STTTT,
ngày 06/11/2020 tại Doanh nghiệp in tư nhân Hà Phát, số 6 phố Ngọc Hà, Ba
Đình, Hà Nội (hoàn thành trong quý III/2022).
- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các điểm du
lịch, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
4. Bảo tàng tỉnh
- Thực hiện biên soạn, phát hành cuốn sách “Bảo vật quốc gia ở Cao
Bằng” (hoàn thành trong năm 2022).
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- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các chương trình ngoại khóa, triển
lãm, bộ ảnh tuyên truyền… giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể.
5. Ban Quản lý các Khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh
- Thực hiện tốt việc phát huy giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt, làm
tốt công tác quản lý và thực hiện các giải pháp để quảng bá, phát huy giá trị của
di tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.
- Xây dựng các tuyến du lịch theo “địa chỉ đỏ”, hình thành hành trình kết
nối các điểm di tích trong tỉnh và các tỉnh lân cận... góp phần cho việc phát triển
du lịch lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa của tỉnh.
6. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả Đề án số 19-ĐA/TU trong cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai thực hiện công tác tuyên
truyền, giáo dục truyền thống với nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo cán bộ
và nhân dân tham gia.
- Đưa nội dung công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống bằng việc sử dụng có hiệu qủa các ấn phẩm, tài liệu
tuyên truyền đã được xuất bản theo Đề án, đưa nội dung giáo dục truyền thống
quê hương cách mạng Cao Bằng vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ,
cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, những định hướng lớn
trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức biểu dương gương
người tốt, việc tốt, kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên
truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn
2019 - 2025” năm 2022 của Sở VHTTDL. Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai
thực hiện đảm bảo hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

GIÁM ĐỐC

Sầm Việt An
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