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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo Ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước”  

tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1792 /KH-TBDLDV ngày 11 tháng 7 năm 2022 

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

giai đoạn 2021-2025 thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch – dịch vụ 

bền vững năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội thi Sáng tạo Ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước” tỉnh Cao Bằng 

năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua hội thi nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, 

con người Cao Bằng đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

- Tìm kiếm các món ngon đặc sắc, truyền thống mang đậm nét văn hóa, đặc 

trưng của Cao Bằng để quảng bá, giới thiệu với du khách và nhân dân trong và 

ngoài tỉnh; góp phần phát triển ẩm thực đặc trưng của Cao Bằng, làm phong phú 

nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam. 

- Tạo nên 01 bản đồ ẩm thực, giới thiệu địa chỉ các món ngon đặc sắc của 

tỉnh Cao Bằng đến đông đảo du khách. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó; tăng cường 

sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu bếp của các đơn vị kinh 

doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn, các bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. 

- Tổ chức Hội thi phải đảm bảo công bằng, khách quan và chất lượng. 

- Các đơn vị tham gia Hội thi phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, 

Quy chế Hội thi của Ban tổ chức. 

- Tăng cường sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với các 

đơn vị, cá nhân và nhân dân kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 01- 03/10/2022, trong khuôn khổ Tuần 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (2012-2022). 

- Chương trình ngày thứ nhất: 01/10/2022. 

+ Buổi sáng: Tổ chức thi chế biến tại chỗ; Công bố, trao giải thưởng. 

+ Buổi chiều: Tổ chức trưng bày bán sản phẩm chế biến của các đội thi, 

sản phẩm ẩm thực của các vùng miền trên địa bàn tỉnh. 

- Chương trình ngày thứ 2, thứ 3: từ 02-03/10/2022: Tổ chức trưng bày 

bán sản phẩm chế biến của các đội thi, sản phẩm ẩm thực của các vùng miền 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Địa điểm: Tại Vườn hoa số 2 (đối diện khách sạn Hương Sen), Phố đi 

bộ Kim Đồng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ 

1. Giải Lày cỏ thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022 

- Thời gian: 14h00 – 17h00, ngày 01/10/2022. 

- Địa điểm: Tại Vườn hoa số 2, Phố đi bộ Kim Đồng 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

2. Trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Chi 

hội Làng nghề - Hiệp hội Du lịch Hà Nội; sản phẩm OCOP của tỉnh Cao 

Bằng và các tỉnh lân cận. 

- Thời gian: từ ngày 01- 03/10/2022. 

- Địa điểm: Khu vực tranh tường, Phố đi bộ Kim Đồng. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi 

Là đầu bếp, nhân viên chế biến món ăn tại các nhà hàng, khách sạn, điểm 

du lịch cộng đồng, các homestay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Số lượng tham gia 

Dự kiến: 20 đơn vị (khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch cộng đồng, 

homestay), mỗi đơn vị thành lập 01 đội tham gia, gồm 01 bếp chính, 02 bếp phụ. 

V. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU: khoảng 180 người 

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

2. Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về Du lịch-Dịch vụ; 
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3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Sở; Đại diện lãnh đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

4. Ông Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hội đầu bếp Việt Nam; 

5. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; 

6. Đại diện Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố; Ban quản lý 

các khu, điểm du lịch;  

7. Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng; các đơn vị lữ hành; các doanh 

nghiệp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, đối tác CVĐC; 

8. Các thí sinh dự thi. 

 VI. NỘI DUNG 

1. Hình thức  

- Mỗi đơn vị tự lựa chọn từ 01 đến 02 món ăn đặc sắc (món ăn chính 

trong bữa ăn), thường được chế biến để phục vụ khách quốc tế và trong nước để 

dự thi. Những món này thuộc các hệ thực phẩm khác nhau như gia súc, gia cầm, 

thủy sản, rau, củ, quả,... Khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc 

xuất xứ tại địa phương. 

Không chọn những món từ các loại động vật mà Nhà nước cấm săn bắt và 

một số động vật quý hiếm có trong danh sách đỏ để dự thi.  

- Các đơn vị gửi danh sách thí sinh và các món ăn tham dự hội thi về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng trước ngày 10/9/2022(theo mẫu). 

2. Cơ cấu giải thưởng 

01 Giải nhất: 5.000.000,đ 

02 Giải nhì, mỗi giải: 3.000.000,đ 

03 Giải ba, mỗi giải: 2.000.000,đ 

14 Giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000,đ 

VII. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh được cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao 

Bằng năm 2022 và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Phòng Quản lý Du lịch 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Hội thi; 

- Mời các thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và 

tham mưu các quyết định thành lập; 

- Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hoàn thiện Quy chế Hội thi; 
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- Tổng hợp các đơn vị đăng ký món ăn tham gia Hội thi; 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất kỹ thuật tổ chức: Giấy mời, 

không gian cho các đơn vị tổ chức chế biến, lễ trao giải… 

- In ấn giấy chứng nhận, giải thưởng, cờ lưu niệm và hoa tươi cho các đơn 

vị tham gia và đạt giải tại Hội thi; 

- Thường trực giải đáp, cung cấp thông tin về Hội thi; 

- Cử thành viên tham gia Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ giúp việc phục 

vụ Hội thi; 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở thực hiện các thủ tục thanh quyết toán 

theo quy định. 

1.2. Văn phòng Sở 

- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc phục vụ Hội 

thi; 

- Cân đối, bố trí kinh phí kịp thời tổ chức Hội thi; Phối hợp, hướng dẫn 

các thủ tục thanh quyết toán theo quy định; 

- Chủ trì đón tiếp đại biểu tại Hội thi và công tác ổn định tổ chức. 

1.3. Phòng Tổ chức Pháp chế 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi; 

- Tham mưu ban hành, công bố các Quyết định công nhận các đơn vị có 

món ăn đạt giải tại lễ trao giải Hội thi. 

1.4. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Hội thi; 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu tại Hội thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

1.5. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh 

- Tuyên truyền rộng rãi về Hội thi trên các trang website của Trung tâm;  

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi đảm bảo theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp BQL CVĐC Non nước Cao Bằng bố trí không gian 

trưng bày các ấn phẩm du lịch, ảnh đẹp du lịch và CVĐC Non nước Cao Bằng 

tại Hội thi. 

- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

1.6. Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng 

- Tuyên truyền rộng rãi về Hội thi trên các website của đơn vị;  
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- Phối hợp Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch bố trí không gian 

trưng bày các ấn phẩm du lịch, ảnh đẹp du lịch và CVĐC Non nước Cao Bằng 

tại Hội thi. 

- Cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc, Dẫn chương trình Hội thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công. 

1.7. Đoàn Nghệ thuật tỉnh 

- Chuẩn bị chương trình nghệ thuật biểu diễn tại buổi khai mạc (20'). 

- Chuẩn bị khối lượng các bài hát về Cao Bằng hoặc quê hương đất nước 

(Mp3) phát trong thời gian các đội thi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban tổ chức phân công.  

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và & Phát triển Nông thôn ; Sở Y tế ; Chi 

cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh:  

Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

- Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ và phát động Hội thi bằng 

văn bản đến các khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn. 

- Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động ít nhất 02 đơn vị 

(khách sạn, nhà hàng, du lịch cộng đồng, homestay) trên địa bàn tham gia đăng 

ký Hội thi. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố cử nhân sự hỗ 

trợ các đội thi của địa phương tại Hội thi; tham gia trưng bày các sản phẩm ẩm 

thực của từng vùng miền sau thời gian tổ chức công bố kết quả Hội thi. 

4. Đề nghị UBND thành phố:  

- Tạo điều kiện phối hợp tổ chức các hoạt động diễn ra theo Kế hoạch: Bố 

trí mặt bằng, không gian lắp đặt các gian chế biến, khu vực xả thải cho các đội 

thi; cung cấp nguồn điện; hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực Vườn hoa số 2, phố Đi bộ Kim Đồng 

phục vụ Hội thi từ ngày 01-03/10/2022. Bố trí mặt bằng từ ngày 29/9/2022 để 

đơn vị thi công tổ chức lắp đặt các gian hàng. 

- Ưu tiên 10 gian hàng tiêu chuẩn phục vụ nội dung trưng bày, giới thiệu 

các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Phố đi bộ Kim Đồng của Chi hội Làng nghề 

- Hiệp hội Du lịch Hà Nội; các sản phẩm OCOP của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh 

lân cận từ ngày 01-03/10/2022. 

- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi. 

5. Đề nghị Hội đầu Bếp Việt Nam:  

Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Giám khảo Hội thi. 
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6. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng: 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Tuyên truyền, động viên các hội viên của khách sạn, nhà hàng, bản du 

lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi. 

7. Đề nghị Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng, các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn tỉnh 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Ẩm thực Du lịch “Món 

ngon miền Non nước” năm 2022. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các 

đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Tiểu ban DLDV; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị có tên tại mục VIII; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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