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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện 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 tháng 8 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP 

CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản của Trung ương, 

của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh 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; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/3 về việc đôn đốc triển 

khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quyết 

liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây 

dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế 

hoạch số 651/KH-UBND ngày 22/3/2022 về tổ chức các hoạt động phục hồi và mở 

cửa du lịch tỉnh Cao Bằng trong điều kiện bình thường mới.  

Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố triển khai 

các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Các hoạt động văn hóa 

Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Sở VHTTDL phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao 

Bằng tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kim Đồng như: Biểu diễn văn nghệ; tổ 

chức phục vụ xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện được 03 buổi thu hút hơn 

800 lượt độc giả; Triển lãm ảnh với các chuyên đề “Một số hình ảnh trong Công 

viên Địa chất Non nước Cao Bằng”, “Đi qua cuộc chiến”;…   

Tập luyện chuẩn bị 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. Triển khai biểu diễn phục 



2 

 

vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt 09 buổi. Phối hợp với Công ty cổ phần sách 

ALPHA tổ chức “Ngày hội sách Trạm đọc Cao Bằng” năm 2022. 

Tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở: 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; Đội Tuyên truyền lưu động hoạt động 02 buổi; Luân chuyển sách đến 07 

Điểm Bưu điện Văn hóa xã thuộc các huyện: Thạch An, Hà Quảng, Hạ Lang; Xây 

dựng 01 tủ sách cơ sở tại Điểm Bưu điện VHX Lũng Nặm, huyện Hà Quảng (137 

bản sách). Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích Quốc gia 

đặc biệt của tỉnh, trong tháng đón tiếp 166 đoàn khách, với tổng số khách khoảng 

trên 17.166 lượt người tham quan và học tập. 

2.2. Các hoạt động thể thao 

Chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực và  

toàn quốc đảm bảo kế hoạch. 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. 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. Hoạt động thể thao tại các 

sở, ngành, các huyện, thành phố diễn ra sôi nổi: 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. 

2.3. Các hoạt động du lịch 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến 

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 đón tiếp và làm việc với Khoa Du 

lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển 

đổi số trong hoạt động du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xây 

dựng hình ảnh du lịch Cao Bằng “thân thiện, an toàn và hấp dẫn” trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; các trang mạng xã hội. Thường xuyên đăng tin, bài viết, 

chia sẻ thông tin tuyên truyền quảng bá trên các trang thông tin điện tử 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. 

- Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng: 

 Tiếp tục xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực: 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. 

- Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng: 
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Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực: tổ chức 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; xây dựng nội 

dung tập huấn hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng. 

-  Kết quả kinh doanh du lịch:  

Kết quả 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 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 %.  

3. Đánh giá chung 

Triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội, ngành VHTTDL đã tích cực, chủ động triển khai các 

nhiệm vụ được giao về phục hồi các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. 

Các hoạt động phục hồi du lịch tiếp tục được triển khai, doanh thu từ du lịch tăng 

so với cùng kỳ.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục triển khai 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, trong đó tập trung triển khai 

các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương gắn với đảm 

bảo an toàn dịch bệnh. 

2. Triển khai Kế hoạch số 1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 của Tiểu ban 

thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 -

2025 về thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 

2022. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 

22/3/2022 về tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh Cao Bằng 

trong điều kiện bình thường mới. 
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3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về 

xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.  

4. Phối hợp thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 11/11/2021 của 

Tỉnh ủy về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ 

tầng số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2022). 

Trên đây là Báo cáo của Sở VHTTDL về tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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