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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 

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

THÁNG THÁNG 8 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 

Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN 

Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022); Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 

của UBND 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 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội. 

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023. Xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 

2023 - 2025. Triển khai chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2023. Trình 

UBND tỉnh khen thưởng đối với các Vận động viên đạt thành tích tại các giải toàn 

quốc và khu vực. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục 

TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở 

VHTTDL. Tiếp nhận và giải quyết 22 hồ sơ TTHC (giải quyết trước và đúng hạn 

18 hồ sơ, đang giải quyết 04 hồ sơ). Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phối 

hợp phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực văn hoá và gia đình 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa dân 

tộc Dao tại Thái Nguyên. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. 

Tiếp tục tham mưu triển khai quy trình xây dựng các nghị quyết: Nghị quyết đặt 

tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết 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. 



2 
 

 

Ban hành các kế hoạch, công văn tuyên truyền: Kế hoạch tổ chức hội thảo 

Khoa học về giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh 

Cao Bằng; tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường 

thủy nội địa và phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè; 

tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài;... 

Hoàn thành các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2022; báo cáo công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các 

dân tộc thiểu số; sơ kết 03 năm kết quả thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU 

ngày13/8/2019 của Tỉnh ủy về “Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục truyền 

thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025”. 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Phục vụ nhiệm vụ chính trị tại 

Nhà văn hóa trung tâm tỉnh 01 buổi. Triển khai Bản tin VHTTDL quý III/2022. 

Lựa chọn diễn viên, nghệ nhân tập luyện tiết mục 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. 

Sưu tầm các làn điệu dân ca và các nghi lễ tín ngưỡng của dân tộc Dao. 06 đội 

chiếu phim vùng cao thực hiện 105 buổi; Phục vụ 60 lượt xóm; 12 lượt xã; thu hút 

trên 7.245 lượt người xem. Duy trì quản lý, khai thác các ứng dụng trên nền tảng số 

phục vụ hoạt động thông tin, quảng bá du lịch tỉnh. 

Đoàn Nghệ thuật: Tập huấn chương trình nghệ thuật mới với các nhạc sĩ, 

biên đạo Trung ương. Xây dựng, luyện tập chương trình nghệ thuật biểu diễn 

phục vụ quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng tại một số 

huyện trên địa bàn tỉnh. Luyện tập chương trình nghệ thuật tham gia Chương trình 

“Du lịch qua những miền di sản” tại tỉnh Hà Giang. Triển khai biểu diễn phục vụ 

nhân dân, các sự kiện, hội nghị, đại hội của tỉnh: Phục vụ đoàn khách của Sở 

Ngoại vụ; Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Đoàn khách Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang; Đoàn khách Công đoàn Khối Di 

sản – Văn hóa cơ sở Bộ VHTTDL; Hội nghị của Ngân hàng Chính sách; 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. Đội Tuyên truyền lưu động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Thạch An biểu diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng. Kết quả, tổ chức biểu diễn 09 

buổi, tuyên truyền 02 buổi, phục vụ ước khoảng 5.000 lượt người xem. 

Thư viện: Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải Vòng sơ khảo 

cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 tỉnh Cao Bằng. Tổ chức trưng bày sách 

kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng. Phối hợp với Công ty cổ phần sách ALPHA 

tổ chức “Ngày hội sách Trạm đọc Cao Bằng” năm 2022. Cấp mới 57 thẻ, phục vụ 

1.254 lượt bạn đọc và 4.996 lượt sách báo. Đưa sách đi phục vụ tại Trung tâm 

Giáo dục và lao động xã hội tỉnh. Xây dựng 01 tủ sách cơ sở tại Điểm Bưu điện 

VHX Lũng Nặm, huyện Hà Quảng (137 bản sách). Tổ chức phục vụ xe thư viện 

lưu động tại phố Đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang được 03 buổi thu hút hơn 
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800 lượt độc giả. Luân chuyển sách đến 07 Điểm Bưu điện Văn hóa xã thuộc các 

huyện: Thạch An, Hà Quảng, Hạ Lang. 

Bảo tàng: Hoàn thành ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Kế hoạch 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 và Kế hoạch triển khai Đề án năm 2022. Tham 

mưu dự thảo Quyết định thành lập tổ hỗ trợ về chuyên môn và nội dung trưng bày 

Bảo tàng tỉnh. Phối hợp với Công ty Du lịch Cao Bằng khảo sát, thực địa Hang 

Ngườm Vài, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh để tham mưu hướng bảo tồn, khai 

thác, phát huy hiệu quả đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Khảo sát, 

thực địa xác định vị trí khu vực bảo vệ di tích gốc đối với di tích Lũng Cát, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng. Triển lãm ảnh với chủ đề "Một số hình ảnh trong 

Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng" tại phố đi bộ Kim Đồng. Nghiên cứu 

xây dựng đề cương cuốn sách "Bảo vật quốc gia ở Cao Bằng". 

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Tổ chức đón tiếp 166 đoàn 

khách, với tổng số khách khoảng trên 17.166 lượt người. Lượng khách tham quan 

đến các khu di tích quốc gia đặc biệt trung bình mỗi ngày 300 - 400 lượt khách. 

Tổ chức triển lãm lưu động chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” tại Phố đi bộ Kim 

Đồng, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ. Phối hợp bổ sung hiện 

vật trưng bày trong Trung tâm thông tin Công viên địa chất tại Khu di tích Pác 

Bó. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển lãm lưu động và nói chuyện chuyên đề tại 

các trường THPT trên địa bàn huyện Hà Quảng. Xây dựng và hoàn thiện kịch bản 

video clip “Về với cội nguồn cách mạng – tập 6”; Xây dựng kịch bản video clip 

giới thiệu KDT QGĐB Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 – tập 1 (Cụm 

cứ điểm Đông Khê). Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch tại các Khu 

di tích thuộc Ban quản lý. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Chuẩn bị nội dung mở lớp tập huấn nghiệp vụ TDTT cơ sở. Chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức lớp tập huấn Chương trình phát triển Bơi, phòng chống đuối 

nước năm 2022. Tổ chức Môn Bóng rổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng 

lần thứ IX, năm 2022. Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT 

toàn quốc năm 2022, đề xuất 07 đội tuyển tham gia thi đấu gồm: KickBoxing, 

Pencak Silat, Điền kinh, Khiêu vũ Thể thao, Đẩy gậy, Wushu và Bóng đá Futsal. 

Hỗ trợ các đơn vị tổ chức các giải thể thao: Tham gia công tác điều hành thi đấu 

Giải Bóng chuyền da Công an tỉnh; Giải Bóng chuyền hơi Liên đoàn Lao động 

thành phố; giải Bóng chuyền hơi khối Đảng và giải đua xe đạp Thành phố Cao 

Bằng mở rộng năm 2022. 

Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu giải Vô địch Pencak Silat 

trẻ quốc gia năm 2022, tại thành phố Đà Nẵng; Giải cúp Khiêu vũ thể thao quốc 

gia năm 2022 tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo huấn luyện 
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và giảng dạy các đội tuyển theo kế hoạch. Tiếp nhận vận động viên trúng tuyển 

sau kỳ thi sàng lọc. Tổ chức bế giảng các lớp năng khiếu hè. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tham mưu xây dựng Thông báo 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; đề 

xuất các nội dung tại Báo cáo Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu 

du lịch thác Bản Giốc”; xây dựng Báo cáo khái quát tình hình phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2021 và 06 tháng đầu năm 2022. 

Tiếp tục tham mưu triển khai chương trình học bổng của Sở Văn hoá Du lịch 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dành cho Sở VHTTDL tỉnh 

Cao Bằng. Phối hợp với Viện Kinh tế Văn hóa triển khai khảo sát phục vụ mục 

đích nghiên cứu, liên kết hợp tác trong việc xây dựng các chương trình, các sản 

phẩm du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc. 

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. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Hà Quảng tổ chức Lớp tập huấn kiến thức về công tác Du lịch (đợt 1) năm 

2022. Cung cấp thông tin xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về “tăng 

cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam”. Đề xuất địa điểm 

trồng cây hoa Anh đào Nhật Bản; ban hành văn bản tăng cường công tác đảm bảo 

an ninh, an toàn cho khách du lịch. 

Kết quả kinh doanh du lịch tháng 8/2022: Tổng lượt khách ước đạt 100.000 

lượt, giảm 26% so với tháng trước, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 1.000 

lượt, giảm 66,7% so với tháng trước; Khách du lịch nội địa ước đạt 99.000 lượt, 

giảm 25 % so với tháng trước. Tổng thu du lịch ước đạt 50 tỷ đồng, giảm 35,9% 

so với tháng trước. Công suất sử dụng phòng ước đạt 50%. 

Kết quả kinh doanh du lịch 8 tháng đầu năm 2022: Tổng lượt khách ước 

đạt 645.425 lượt, tăng 91,5 % so với cùng kỳ (đạt 64,5 % KH năm), trong đó: 

khách du lịch quốc tế ước đạt 5.497 lượt, tăng 322 % so với cùng kỳ (đạt 27,5 KH 

năm); khách du lịch nội địa ước đạt 639.928 lượt, tăng 90,6 %   so với cùng kỳ 

(đạt 65,3% KH năm). Tổng thu du lịch ước đạt 296,9 tỷ đồng, tăng 557 % so với 

cùng kỳ (đạt 74,2 % KH năm). Công suất sử dụng phòng ước đạt 41,5 %. 

* Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Triển khai các hoạt 

động phục vụ kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước 

Cao Bằng: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hành thuyết minh viên và 

tập huấn cho đội ngũ Thuyết minh viên tiếng Anh; Thực địa thu thập bổ sung các 

mẫu vật địa chất, hiện vật văn hoá, khảo cổ và trưng bày mẫu vật, hiện vật ấn 

phẩm, tài liệu tại các điểm Trung tâm thông tin CVĐC Non nước Cao Bằng. Tiếp 

tục Hỗ trợ các đối tác CVĐC xây dựng góc giới thiệu, bàn bán các sản phẩm 

trong mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng. Phối hợp với các Sở, ban, 
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ngành và UBND các huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ đón tiếp và làm việc 

với Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

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

Tổ chức công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Trùng Khánh năm 2022; Đôn đốc thực hiện 

Kết luận thanh tra chuyên ngành. Dự thảo Quyết định, Kế hoạch thanh tra Thư 

viện tỉnh Cao Bằng. Phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh 

Cao Bằng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTTDL và quảng 

cáo trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều 

kiện hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL, quảng cáo trên địa bàn Thành phố. 

Kết quả kiểm tra 12 cơ sở (Phòng tập Gym 02; Bể bơi 02; Quảng cáo 08). Xử 

phạt hành chính 10.000.000đ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định. 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

của Chính phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND 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. Sở 

VHTTDL đã tổ chức triển khai và đạt được một số kết quả, cụ thể như sau: 

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 

04/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 

04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

9/6/2014 của Hội nghị Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong năm 2022 đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ 

lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh có hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025. Tham mưu tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao 

Bằng lần thứ IX (giai đoạn 1). Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng 200 vận động 

viên, học sinh thể thao. 

Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Non nước Cao Bằng 

trên nền tảng số thông qua các Website (dulichcaobang.vn, caobangtourism.vn, 

caobanggeopark.com); Zalo (Trung tâm Văn hóa thông tin du lịch Cao Bằng); 

Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); Facebook Công viên địa chất Non nước 

Cao Bằng… Trong tháng 8 đã đăng tải 22 tin, bài trên các website phục vụ 

192.159 lượt truy cập. 
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* ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội được giao năm 2022, toàn ngành VHTTDL luôn chủ động, sát sao 

triển khai các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cơ 

sở nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. 

Tập trung chuẩn bị nội dung tham gia các chương trình quảng bá, lễ hội, 

ngày hội văn hóa cấp toàn quốc và khu vực. 

Tham mưu tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX, tham gia các 

giải thể thao cấp toàn quốc theo kế hoạch. 

Tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá du 

lịch trên nền tảng số, đến nay hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều dấu 

hiệu khởi sắc về lượng khách và doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2021. 

Hoạt động phối hợp thực hiện đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia tái 

thẩm định danh hiện CVĐC toàn cầu UNESCO được thực hiện đảm bảo kế 

hoạch. 

2. Hạn chế 

Sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chung còn thiếu 

chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. 

Công tác tham mưu ban hành, triển khai các kế hoạch, đề án còn chậm tiến 

độ chương trình, kế hoạch công tác. 

Công tác xã hội hóa các hoạt động còn hạn chế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội trong tháng đạt thấp. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền 

thống Ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022); kỷ niệm 111 năm ngày 

sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022); kỷ niệm 72 năm Chiến 

thắng Đông Khê (18/9/1950 - 18/9/2022) gắn với 72 năm giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 - 03/10/2022). 

Tiếp tục chỉ đạo tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách. Tiếp tục triển khai 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 
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phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết 

số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội. 

Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX. Tham gia các 

Ngày hội, lễ hội, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch do Bộ VHTTDL và các 

tỉnh trong khu vực tổ chức. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện 

“Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch” kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (2012 - 2022). Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành VHTTDL trên địa bàn thành phố và các huyện. Tiến hành công tác thanh 

tra hành chính tại đơn vị thuộc Sở. Tiếp nhận và giải quyết TTHC đảm bảo theo 

quy định. Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai phục vụ nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh. 

2. Các hoạt động chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực văn hóa và gia đình 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu 

văn hóa du lịch Cao Bằng tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đôn đốc thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thành lập Hội 

đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn phát huy giá trị 

văn hóa người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng”. 

Phát hành Bản tin VHTTDL số quý III/2022. 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. Tập luyện chương trình cho Ngày hội văn hóa dân tộc Dao tại tỉnh 

Thái Nguyên. Triển khai các kế hoạch: Sưu tầm hiện vật năm 2022; Kiểm kê di 

tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục hỗ trợ thông tin và cung cấp 

hình ảnh tài liệu, hiện vật phục vụ dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh. Xây dựng kế 

hoạch Nghiên cứu, khảo sát tại các Trung tâm lưu trữ, Viện Hán Nôm, Viện lịch 

sử...về tác tài liệu, thư tịch cổ liên quan đến quá trình hình thành phát triển tỉnh 

Cao Bằng. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển lãm chuyên đề tại khu di tích QGĐB 

Pác Bó; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp tại Khu di tích QGĐB rừng Trần Hưng Đạo. Tổ chức Lễ tổng kết và trao 

giải Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022” vòng Sơ khảo tỉnh Cao Bằng. Tiếp 

tục phối hợp với các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động: 

biểu diễn nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, thư viện lưu động, chiếu phim, triển 

lãm… kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Tiếp tục tổ chức các môn thi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần 

thứ IX. Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX.Tổ chức Giải Vô địch 

Bóng chuyền tỉnh Cao Bằng; Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi tỉnh Cao Bằng 

năm 2022. Phối hợp tổ chức Giải Marathon tranh Cúp “Thác Bản Giốc” năm 
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2022. Chuẩn bị các điều kiện phối hợp tổ chức hoạt động bay Dù lượn tại huyện 

Nguyên Bình. Xây dựng kế hoạch tổ chức giải Vô địch Cờ tướng tỉnh Cao Bằng 

năm 2022. 

Ban hành Điều lệ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần 

thứ II. Chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội TDTT toàn quốc. Ban hành Quyết 

định thành lập đoàn VĐV tham gia Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn 

quốc. Tổ chức Lớp tập huấn TDTT cơ sở cho đối tượng cán bộ, công chức văn 

hóa, thể thao cơ sở. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Chương trình du lịch 

"Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII tại Hà Giang theo kế hoạch. Xây 

dựng ấn phẩm Cẩm nang du lịch Cao Bằng, video quảng bá ẩm thực Cao Bằng. 

Tham gia trưng bày tại Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang. Tham gia 

không gian trưng bày, quảng bá Văn hóa, du lịch Non nước Cao Bằng tại Tuần lễ 

văn hóa - Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022. 

Phối hợp xây dựng hoàn thiện 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. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về CVĐC trong trường học. Phối hợp tổ chức các lớp 

tập huấn về du lịch. Phối hợp tổ chức Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 của Sở VHTTDL Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ VHTTDL; 

- Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ VHTTDL; 

- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

Tô Thị Trang 

 


		2022-08-17T15:59:58+0700


		2022-08-17T15:59:01+0700


		2022-08-17T15:59:01+0700




