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BÁO CÁO 

Kết quả 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 

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 

(Báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 89-KH/BTGTU 

ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Cao Bằng về kiểm tra 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 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; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về 

lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên 

báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các 

sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy 

định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một 

số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Các phòng khối Quản lý nhà nước, gồm 6 phòng chuyên môn: Văn phòng Sở, 

Thanh Tra Sở, Phòng Tổ chức Pháp Chế, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Phòng 

Quản lý Du lịch, phòng Quản lý Thể dục Thể thao; 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 

Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin 

du lịch, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt, Ban Quản lý Công viên địa chất 

Non nước Cao Bằng, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật. Đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

1. Thuận lợi 

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự  phối hợp chặt chẽ của 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

- Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết cấp trên, cơ chế chính sách được ban hành 

kịp thời nhằm thúc đẩy lĩnh vực VHTTDL ngày một phát triển, bền vững. 
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- Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có bước chuyển biến tốt trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể, các nhiệm vụ cấp bách và các nhóm giải pháp mà Nghị 

quyết Trung ương đã đề ra; đặc biệt là đối với việc 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 

09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín 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” (gọi tắt là kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị). 

- Công tác quản lý nhà nước về VHTTDL được tăng cường; các giá trị văn hóa 

dân tộc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm thực 

hiện; Phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tác động tích cực đến phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

 - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) ngành VHTTDL tích cực 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quốc 

phòng an ninh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

2. Khó khăn 

- Phong trào văn hóa, thể dục thể thao, du lịch ở cơ sở chất lượng chưa cao, 

chưa rộng khắp; cơ sở vật chất, kinh phí, quỹ đất dành cho hoạt động nhà văn hóa, 

khu thể thao cấp thôn, xóm còn hạn chế; công tác xã hội hoá trong hoạt động văn hóa, 

thể dục thể thao đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. 

- Hệ thống thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh 

đến cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc và các xã còn khó khăn, bất cập. Kinh phí 

thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, thể dục thể thao 

chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Chưa tạo được cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho các nghệ nhân, 

văn nghệ sỹ, công tác hỗ trợ đào tạo tài năng, chế độ chính sách đối với diễn viên, 

vận động viên còn thấp. Đội ngũ cán bộ làm VHTTDL ở cơ sở chưa được chuẩn hóa 

về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tham mưu, tổ chức thực hiện còn hạn chế.  

- Giao thông đi lại còn khó khăn; đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế; 

mức hưởng thụ văn hóa còn chênh lệch... nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND 

ngày 04/02/2021 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 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”. 

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 76-

KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành; chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai 
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lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng thành phần và thời gian 

quy định; trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, 10/10 huyện, thành phố đã xây dựng và ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW. 

Nhìn chung, việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc 

đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã 

hội. Nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, 

ngành về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được nâng lên. Công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị được quan tâm thường 

xuyên, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo theo nội dung kế hoạch. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Kết Luận số 76-KL/TW 

2.1. Về xây dựng con người Cao Bằng phát triển toàn diện 

 Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cao Bằng một cách toàn diện, 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Sở VHTTDL đã chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao 

Bằng về phát triển văn hóa.  

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa 

phương, tiêu biểu như: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ 

về thăm Cao Bằng (02/1961-02/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021; Các hoạt động 

tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm 

kỳ 2021-2026; Kỷ niệm Ngày 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 

ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/); Kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp (25/8); kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.... 

- Tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn đến năm 203. Xây dựng Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tỉnh 

Cao Bằng. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản. Tham mưu thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh thực hiện 

phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”.  

- Hoạt động văn học - nghệ thuật đã được triển khai thực hiện với nhiều hình 

thức góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Đội ngũ văn 

nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các hoạt động 

sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt một số giải thưởng cao trong nước và 

khu vực cụ thể: Lĩnh vực mỹ thuật đạt 01 giải A tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 
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năm 2021; lĩnh vực nhiếp ảnh 03 tác phẩm được treo Triển lãm Quốc tế năm 2021; 

lĩnh vực âm nhạc có 08 ca khúc sáng tác mới. Các tác giả, tác phẩm văn học, nghệ 

thuật đã góp phần tích cực vào công tác quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người 

Cao Bằng với bạn bè trong và ngoài nước. Các địa phương thực hiện tốt các loại hình 

nghệ thuật quần chúng; hằng năm, tổ chức hơn 200 buổi diễn văn nghệ quần chúng 

và các buổi liên hoan, hội thi, hội diễn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn 

hóa của các tầng lớp nhân dân. 

- Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục 

được đẩy mạnh, nhất là trong cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, học 

sinh, sinh viên. Phong trào rèn luyện sức khỏe được tổ chức rộng khắp thông qua các 

Đại hội thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; phong trào thể dục thể thao được tổ 

chức rộng rãi trong cộng đồng dân cư nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng 

đại của địa phương và đất nước. Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 26% dân số tham gia tập 

luyện thể dục - thể thao thường xuyên. Tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe 

ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.  

2.2. Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng 

đồng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, gắn với 

việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan 

tỏa nhanh, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng. Các hoạt động 

xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo 

dục nếp sống cho con người được chú trọng, các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tiếp tục được phát huy, xây dựng 

và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, việc chăm lo xây dựng con 

người phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào 

dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức 

tôn trọng pháp luật, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc ngày càng tiến bộ hơn. 

- Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, không ngừng nâng cao 

chất lượng, hiệu quả phục vụ của thư viện tỉnh, huyện và tủ sách cơ sở, đẩy mạnh 

việc xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh. Thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền trưng bày, giới thiệu sách kỷ niệm các ngày lễ lớn; trưng bày sách, xếp 

sách nghệ thuật với chủ đề: “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” tại Hội 

thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh. Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại 

sứ Văn hóa đọc tỉnh Cao Bằng năm 2021, trao tặng 47 giải cho các cá nhân và tập 

thể, chọn gửi 20 bài dự thi xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết toàn quốc tổ chức 

tại Hà Nội, kết quả đạt 01 giải Khuyến khích. Tổ chức và trao giải Cuộc thi “Vẽ tranh 

theo chủ đề về sách” dành cho độc giả thiếu nhi Thư viện tỉnh. Ghi hình chương trình 

tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 

110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021), kết quả1. 

                   
1 Thư viện tỉnh Cao Bằng được Giải Nhì trong số 18 tỉnh tham gia Liên hoan. Triển khai ngày sách Việt Nam 21/4. 

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời” trong các thư viện do Bộ VHTTDL chỉ đạo. Trong 02 
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2.3. Tăng cường xây dựng văn hóa chính trị và văn hóa kinh tế 

- Xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các 

đoàn thể, đây được coi là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, thôn, 

xã, trong cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn, bản, tổ dân phố....Thường xuyên 

tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất 

trong nhận thức và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các thiết chế văn hóa từng bước được đầu 

tư, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua xây dựng xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, tạo môi trường xã 

hội lành mạnh. 

- Các Lễ hội truyền thống ở các địa phương được tổ chức hàng năm đảm bảo 

an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần 

đoàn kết trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cao Bằng có trên 100 lễ hội dân gian 

truyền thống được tổ chức với quy mô lớn nhỏ khác nhau, các lễ hội chủ yếu diễn ra vào 

mùa xuân và mang đậm nét văn hóa dân tộc địa phương, có ý nghĩa cầu phúc, cầu tài, 

cầu lộc, cầu mùa, mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tôn vinh các nhân vật lịch sử 

có công lao chống giặc ngoại xâm giữ gìn đất nước và quảng bá về di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh nhằm thu hút, quảng bá khách du lịch đến với Cao Bằng.  

Công tác bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, 

thông qua các lễ hội đã phát huy tốt vai trò giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ 

nguồn. Các địa phương đã nêu cao tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, thành 

lập Ban Tổ chức và kịch bản tổ chức lễ hội. Đối với các Lễ hội gắn với di tích lịch sử 

văn hóa như: Lễ hội đền Vua Lê, chùa Đà Quận, đền Kỳ Sầm, chùa Đống Lân, chùa 

Sùng Phúc... phần lễ được diễn ra trang trọng, đúng với lịch sử của di tích. Phần hội 

được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí sôi nổi, qua đó thu hút 

đông đảo nhân dân đến dự. Đến nay khôi phục, cấp phép lại 08 lễ hội truyền thống2. 

Công tác bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số đã góp phần 

giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, nâng 

cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho các tầng 

lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay. 

2.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

                                                           
năm xây dựng được 11 tủ sách cơ sở (mỗi tủ 100 bản sách); luân chuyển sách đến 73 điểm Bưu điện Văn hóa xã, bổ 

sung sách mới 2.606 bản; cấp mới 2.540 thẻ phục vụ 58.005 lượt bạn đọc và phục vụ 155.223 lượt sách báo; tuyên 

truyền trưng bày sách kỷ niệm các ngày lễ lớn đạt 36 cuộc. Phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại phố đi bộ Kim Đồng, 

các trường học trên địa bàn tỉnh, 
2 Lễ hội Chọi bò, thi bò đẹp thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm; Lễ hội Chọi bò, thi bò đẹp thị trấn Thông Nông, huyện 

Hà Quảng; Lễ hội Lồng tồng xã Tri Phương, Lễ hội Thanh minh xã Quang Trung, Lễ hội Háng Tán thị trấn Hùng Quốc, 

Lễ hội Lồng tồng xã Cao Chương, huyệnTrùng Khánh; Lễ hội Co Sầu thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh; Lễ 

hội Bó Puông xã Lê Lợi, huyện Thạch An ); Xây dựng kịch bản, phục dựng bảo tồn một số lễ hội dân gian truyền thống 

gần như bị mai một như: Lễ hội Pháo Hoa, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; Lễ hội Nàng Hai, xã Kim Đồng, 

huyện Thạch An; Lễ hội chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; Lễ hội Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành 

phố Cao Bằng; Lễ hội Thanh Minh (Sinh Mình), xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa.  
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- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật  tiếp tục triển khai biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh, phục vụ các đoàn khách Trung ương lên thăm và làm việc tại Cao 

Bằng cụ thể3.  

- Đội Tuyên truyền lưu động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền đưa văn hóa thông tin về cơ 

sở, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm tại địa 

phương. Kết quả, trong 02 năm Đội tuyên truyền lưu động hoạt động phục vụ bà con 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh được 165 buổi. 

- Hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền quảng bá, thông tin: Triển khai các kế 

hoạch tuyên truyền, chiếu phim phục vụ nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và 

địa phương. Kết quả trong 02 năm, 06 đội Chiếu phim vùng cao chiếu phim được 1.423 

buổi, phục vụ 761 xóm/156 xã, thu hút trên 115.675 lượt người xem, nghe; Chiếu phim 

phục vụ chính trị được 17 buổi. Biểu diễn phục vụ nhân dân khu vực biên giới, tổng số 

06 cuộc; Nhà văn hóa trung tâm hoạt động phục vụ được 07 buổi.  

- Công tác đón tiếp và hướng dẫn phục vụ khách đến thăm quan, nghiên cứu, 

học tập tại các Khu di tích Quốc gia đặc biệt ngày một tăng4.  

- Quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống 

các dân tộc: Duy trì công tác bồi dưỡng và đào tạo năng khiếu 240 vận động viên tại 

Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và Nghệ thuật tỉnh5. 

2.5. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa. 

- Tiếp tục tuyên truyền lồng ghép gắn với nhiệm vụ chuyên môn hằng năm của 

cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 

20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực 

quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025”; kết hợp quán triệt phổ biến các quy định của 

                   
3 Khai mạc Hội thi hát dân ca trình diễn trang phục dân tộc năm 2021; Gặp mặt văn nghệ sỹ tiêu biểu Xuân Tân Sửu 2021; 

Phối hợp tổ chức ghi hình chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông”phục vụ tuyên truyền bầu cử; biểu diễn chào mừng 

khai mạc, bế mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại Thái Nguyên; Biểu diễn tại Hội 

nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu; Phối hợp với Truyền hình Quân đội quay hình chương 

trình kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước. Phối hợp với Đài Phát thanh 

và Truyền hình Cao Bằng ghi hình chương trình nghệ thuật phát sóng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9; Ngày Giải phóng 

Cao Bằng 3/10; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; Biểu diễn chào mừng 

Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022; Tham gia Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh 

Việt Bắc tại Hà Nội; Biểu diễn phục vụ khai mạc Chương trình du lịch về nguồn năm 2022; Biểu diễn chào mừng kỷ 

niệm47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế lao động 01/5. Biểu diễn chào mừng 

Kết quả, trong 02 năm tổ chức biểu diễn 100 buổi, phục vụ trên 65.500 lượt người xem. 
4 Công tác đón tiếp và hướng dẫn phục vụ khách đến thăm quan, nghiên cứu, học tập tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, 

lượng khách đến nghiên cứu, tham quan học tập ngày một tăng. Kết quả trong 02 năm đón tiếp khoảng trên 1.032 đoàn khách, 

với tổng số khách trên 133.800 lượt khách. Phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức thành 

công hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam 

(28/01/1941- 28/01/2021); phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; phối hợp tham gia tổ 

chức triển lãm ảnh được 03 cuộc; phối hợp tổ 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. 
5 trong đó duy trì công tác bồi dưỡng và đào tạo năng khiếu Duy trì đào tạo 240 vận động viên tại Trung tâm Đào tạo thi 

đấu thể thao và Nghệ thuật tỉnh trong đó thể thao thành tích cao là 80 vận động viên, gồm 02 đội tuyển tỉnh, đội tuyển 

trẻ tỉnh đào tạo ở 13 môn thể thao. Tham dự 25 giải khu vực và toàn quốc. Kết quả đạt 106 Huy chương các loại, đạt 03 

kiện tướng, 13 đẳng cấp I, 09 đẳng cấp II. Phối hợp, giúp đỡ các đơn vị tổ chức được 09 giải thể thao phong trào, thu 

hút hơn 1.422 vận động viên tham gia, mở 14 lớp năng khiếu hè. 
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Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong các buổi tập huấn, sinh 

hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, trên bản tin ngành, liên hoan, hội thi, hội diễn, triển 

lãm, chiếu phim... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân địa phương.  

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ngăn chặn, đấu tranh đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Nâng cao chất lượng 

tuyên truyền lồng ghép về quyền tác giả, quyền liên quan; đảm bảo tổ chức tốt công 

tác tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành có liên quan đến việc thực thi 

pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan6.  

- Việc triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa 

bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời 

đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đối với các huyện, thành phố và các đơn vị 

thuộc Sở, qua đó việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa 

và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hiện nay số lượng doanh 

nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực Công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh đang dần phát 

triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản 

xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, 

hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân. 

2.6. Về chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa Cao Bằng 

- Tham mưu Tỉnh ủy thành lập Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về Du lịch-

Dịch vụ bền vững giai đoạn 2021-2025 và xây dựng dự thảo về lĩnh vực du lịch tại 

các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của tỉnh; xây dựng Đề án Phát triển du 

lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035; tham mưu ban hành 

Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; tham gia xây dựng 

Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng 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. Chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp 

mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch; kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh; vận động 14 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham 

                   
6 phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra ấn phẩm văn hóa tại các lễ hội xuân, cơ sở 

kinh doanh băng, đĩa; hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa có điều 

kiện trong các cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật... Kết quả kiểm tra trong 02 năm: kiểm 

tra 08 lễ hội; 344 cơ sở dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo (186 cơ sở lưu trú du lịch; 89 cơ sở Karaoke; 66 cơ 

sở Quảng cáo; 03 Cơ sở Thể thao). Xử phạt hành chính 34.250.000 đồng. Đã kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước, pháp luật. 
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gia chương trình kích cầu du lịch với các ưu đãi như: giảm giá các dịch vụ phòng 

nghỉ, ăn uống, thuê xe, giảm giá tour và các ưu đãi khác. 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch: Tổ chức Hội 

nghị triển khai công tác Du lịch và Công viên địa chất (CVĐC) năm 2021, Ký cam 

kết thiết lập đối tác CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; tổ chức hoạt 

động kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

hoạt động du lịch; lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn của các đơn vị kinh 

doanh; hỗ trợ đoàn khảo sát của Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt nam về khảo 

sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch mạo hiểm tại tỉnh Cao Bằng. Tăng cường 

phối hợp với Báo Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, 

các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tiềm năng du lịch của tỉnh; phối hợp xây dựng bài viết 

tuyên truyền quảng bá về du lịch, hỗ trợ Công ty Truyền thông và sản xuất truyền 

hình Việt Nam, VTV4 thực hiện phim quảng bá du lịch Cao Bằng. Biên tập và phát 

hành các ấn phẩm: Bản đồ du lịch Cao Bằng; Tờ gấp Bộ quy tắc ứng xử văn minh du 

lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Công tác đào tạo du lịch.7  

Kết quả kinh doanh du lịch năm 2021: Tổng lượt khách đạt 416.219 lượt, giảm 

32,6% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế đạt 1.375 lượt, giảm 88,6% so 

với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa đạt 414.844 lượt, giảm 31,5% so với cùng kỳ. 

Doanh thu đạt 72,1 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 

14%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách ước đạt 391.121 lượt, tăng 29,2% 

so với cùng kỳ (đạt 39,1% KH năm), trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 3.669 

lượt, tăng 220% so với cùng kỳ (đạt 18,3% KH năm); khách du lịch nội địa ước đạt 

387.452 lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ (đạt 39,5% KH năm). Tổng thu du lịch ước 

đạt 154,1 tỷ đồng, tăng 281,2 % so với cùng kỳ (đạt 38,5% KH năm). Công suất sử 

dụng phòng ước đạt 38,2%. 

* Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng: Xây dựng 03 video clip quảng bá 

CVĐC Non nước Cao Bằng tham dự 03 sự kiện do các CVĐC trong mạng lưới 

CVĐC toàn cầu UNESCO tổ chức. Phối hợp với CVĐC Khorat (Thái Lan) tổ chức 

02 cuộc họp và 01 hội thảo theo hình thức trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 

và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO và chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động 

giáo dục về CVĐC toàn cầu UNESCO trong trường học. Phối hợp với Tỉnh đoàn 

thanh niên Cao Bằng tổ chức cuộc thi “Thanh niên với Diễn đàn Mạng lưới CVĐC 

toàn cầu UNESCO”. Tham dự Hội nghị lần thứ 9 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu 

UNESCO, tổ chức tại CVĐC toàn cầu UNESCO Jeju (Hàn Quốc) theo hình thức trực 

tuyến; Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ CVĐC toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng” cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 

trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng, cuộc thi thu hút 87 học sinh tham gia ở cấp 

                   
7 Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao (huyện Nguyên Bình) và xóm 

Bản Giuồng (huyện Quảng Hòa) cho 96 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du lịch cho đội ngũ lái xe 

cho 50 học viên; Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL triển khai lớp tập huấn về công tác Bảo vệ môi trường 

tại tỉnh Cao Bằng năm 2021 cho 100 học viên là công chức, viên chức Sở VHTTDL; công chức cấp huyện, cấp xã; 

người lao động tại các khu, điểm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức lớp bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho 50 học viên; báo cáo viên tại Lớp Bồi dưỡng Kiến thức về công tác du 

lịch năm 2021 tại huyện Hà Quảng. Thẩm định và tái thẩm định 11 cơ sở lưu trú du lịch; cấp mới 03 Thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa. 
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THCS và THPT. Tổ chức 12 lớp giáo dục tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

về Di sản địa chất và CVĐC non nước Cao Bằng. Chỉ đạo các hoạt động khảo sát, 

triển khai xây dựng 05 điểm di sản mới bổ sung vào tuyến phía Đông. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch đón 

tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát đánh giá hiện trạng CVĐC 

Non nước Cao Bằng trước kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC. Phối hợp tổ chức Hội 

nghị thường niên của Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt 

Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết Mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng năm 

2021. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội đàm trực tuyến trao đổi, thống nhất về 

các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước 

Cao Bằng (Việt Nam) và CVĐC toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn 

(Trung Quốc). Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Hội thảo định hướng khởi 

nghiệp cho thanh niên về phát triển du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất 

UNESCO Non nước Cao Bằng. Tổ chức 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. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hà Giang cho 30 đối tác 

CVĐC nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng dịch vụ tại đơn vị; đẩy mạnh công tác 

hợp tác, liên kết phát triển tuyến du lịch kết nối giữa 02 Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) - Non nước Cao Bằng (Cao Bằng).  

3. Kết quả thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành 

3.1. Công tác xây dựng, củng cố, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, 

tuyên truyền viên của ngành: 

- Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 

địa phương, công tác đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên. Đội ngũ cán bộ văn hóa được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác 

trong tình hình mới. Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2022: Sở VHTTDL đã cử 61 cán 

bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua đó, chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức ngành VHTTDL đã từng bước được nâng lên, hoạt động có chất 

lượng và hiệu quả. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, xây dựng đề án, 

đầu tư kinh phí đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động văn hóa, quản 

lý văn hóa và cán bộ của Đảng làm công tác tham mưu trong lĩnh vực văn hóa. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp 

hành pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ văn hóa. Chủ động đấu tranh 

phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.    

- Hoạt động của đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của ngành: Tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành gồm 232 người, trong đó trình độ 

thạc sỹ 19; đại học 161; cao đẳng 13; trung cấp 36; còn lại 2. Lực lượng làm công tác 

tuyên truyền cơ sở: Đoàn Nghệ Thuật có 41 nghệ sỹ, diễn viên, trong đó Đội Thông 

tin lưu động 05 tuyên truyền viên; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng 

Chiếu phim gồm 19 người, trong đó có 06 Đội chiếu phim vùng cao) thường xuyên 
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đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cơ 

sở phù hợp tình hình, điều kiện thực tế. Công tác thông tin, tuyên truyền trong thời 

gian qua đã được ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt chú trọng tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị như: Tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự 

kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, kịp thời phổ biến đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tạo sự thống nhất, đồng thuận 

trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền tăng cường quảng bá giới thiệu về văn 

hóa, con người Cao Bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đổi mới nội dung 

và hình thức truyền thông trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển con người Việt Nam. 

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa 

với các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trong quản lý hoạt động sáng tác, phổ 

biến và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; có chính sách tương xứng nhằm 

khuyến khích động viên văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có 

giá trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 

động về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

- Hình thức tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền bằng văn bản, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua 

hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích…. Tuyên truyền thông qua các buổi 

sinh hoạt chi bộ, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng; các dịp tổ chức kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của quê hương đất nước.  

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng hình thức truyền hình 

trực tiếp, trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung làm rõ những nội dung mới, cơ bản 

của Kết luận số 76-KL/TW, dành nhiều thời gian để thảo luận thực hiện Kết luận số 

76-KL/TW sát với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị. Qua đó, chất lượng của 

công tác tuyên truyền được nâng lên, nội dung thông tin được cập nhật, đổi mới, 

phong phú, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền có sự 

kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung gắn với tình hình địa 

phương, bảo đảm thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp 

ứng nhu cầu thông tin kịp thời.  

3.2. Kết quả hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công 

tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực của ngành tham mưu chỉ đạo triển khai, quản lý 

 - Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ Tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 

04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Kế hoạch số 278-KH/UBND ngày 04/02/2021 về 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”. 
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- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, 

học tập, triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Đến 

nay 10/10 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

76-KL/TW. 

- Trong 02 năm, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản 

chỉ đạo về lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước như8. Việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực của ngành tham mưu chỉ đạo triển khai, quản lý có hiệu quả9. 

Tham mưu ban hành Nghị quyết Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 

Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao thành tích cao; Nghị quyết Quy định chính 

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

Nghị quyết 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. 

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW được triển khai 

thực hiện kịp thời, nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến 

tích cực trong đời sống xã hội. Nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính 

quyền về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được nâng lên. Công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương được quan tâm thường 

                   
8 Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 17/2/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Kế hoạch 3136/KH-UBND ngày 13/11/2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 1693/KH-UBND ngày 7/7/2021 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” (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025); Kế 

hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 27/5/2021của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 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 2021; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày 21/02/2022 về thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch số 1216/KH-UBND ngày 19/5/2022 

về việc triển khai 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”; Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 22/3/2022 về triển 

khai 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”. 
9 Công văn số 682/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 29/06/2022 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật 

về hoạt động văn hóa, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện rà soát TTHC theo Quyết định số 3506/QĐ-

BVHTTDL  ngày 29/12/2021 về công bố TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

VHTTDL; Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 về côngbố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Kế hoạch 

số 09/KH-SVHTTDL ngày 19/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Công văn số 281/SVHTTDL-

QLVHGĐ ngày 29/03/2022 về triển khai Cuộc thi Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch Số 

31/KH-SVHTTDL ngày 21/03/2022 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Công văn số 

81/SVHTTDL-TCPC ngày 09/02/2022 về phổ biến các văn bản pháp luật mới của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

mới thông qua; Kế hoạch số 11/KH-SVHTTDL ngày 24/01/2022 về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số18/KH-SVHTTDL ngày 29/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021; Kế hoạch số16/KH-SVHTTDL ngày 26/01/2021 về xây dựng, kiểm tra, xửlý, rà soát văn bản QPPL; Kế 

hoạch số 29/KH-SVHTTDL ngày 12/3/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Công văn số 

311/SVHTTDL ngày 27/4/2021 về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật. 
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xuyên, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo theo nội dung 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”. 

3.3. Kết quả hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên 

truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cao Bằng một cách toàn diện, 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Sở VHTTDL đã chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao 

Bằng về phát triển văn hóa.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, 

tiêu biểu10. Hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các cuộc tuyên truyền đều thu hút đông đảo 

quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền cơ bản đáp ứng được nhu cầu và trình 

độ của nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các 

tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; khơi dậy và 

phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân tộc; động viên, cổ vũ nhân dân ra sức 

thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng 

cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. 

- Phối hợp xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2035. Xây dựng Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tỉnh 

Cao Bằng. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản. Tham mưu thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh thực hiện 

phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”.  

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số góp phần nâng cao đời sống văn 

hóa, tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tiếp 

tục triển khai biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

- Công tác tuyên truyền bằng cổ động trực quan pano, băng rôn phục vụ các ngày 

lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của địa phương, của đất nước luôn được chú trọng và 

thực hiện tốt. Trong 02 năm thiết kế, triển khai thực hiện 15 cụm pano, treo 23 băng rôn, 

09 banner, 04 phướn, 02 maket nhân các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện trọng đại của tỉnh và 

của trung ương. 

                   
10 Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021), gắn 

với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (02/1961-02/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021; Các hoạt động tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm Ngày 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 ngày Cách mạng 

Tháng Tám thành công 19/8/; Kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8; kỷ niệm Ngày thành lập ngành Du 

lịch Việt Nam 9/7; kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam 27/3; kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Văn hóa Thông tin 28/8; kỷ 

niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm Ngày giải phóng Cao Bằng 03/10; kỷ niệm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam 22/12.... 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thông tin cơ sở, 

tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, TDTT và du lịch chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ của địa phương và đất nước. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong 

tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

Hằng năm thực hiện trên 1000 băng rôn, tổ chức trên 50 chương trình văn nghệ quần 

chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bình quân tổ chức được 12 cuộc 

tuyên truyền lưu động/năm, 09 buổi biểu diễn văn nghệ/năm, tuyên truyền qua băng 

rôn, khẩu hiệu được trên 100 băng/năm, phát xe loa cổ động trên 30 lượt/năm. 

3.4. Việc quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương: 

- Hoạt động thông tin cổ động trực quan: Trong thời gian qua, cùng với sự phát 

triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hoạt động cổ động trực quan thực hiện nhiệm vụ 

chính trị tỉnh Cao Bằng có bước phát triển, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 

và kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh và của đất nước đã góp phần tuyên truyền đường lối 

chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân 

dân trên địa bàn toàn tỉnh, thức đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa 

phương. Hằng năm, Sở giao cho Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch triển khai 

thực hiện 08 cụm panô/năm để tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

- Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã phát huy tác dụng, đem lại hiệu 

quả lớn trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là ở vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về các phương tiện 

nghe nhìn. Nhờ công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã thu hút đông đảo các tầng 

lớp Nhân dân hướng ứng và thực hiện theo nội dung tuyên truyền, góp phần giữ vững 

ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn cơ sở, xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh. 

- Việc quy hoạch, xây dựng các cụm cổ động trực quan ở những vị trí trung 

tâm tỉnh, huyện, thường xuyên thay đổi nội dung tuyên truyền phù hợp với định 

hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội của tỉnh và địa 

phương. Các cụm cổ động, hệ thống bảng tường áp pích tuyên truyền cổ động được 

kẻ vẽ thể hiện mỹ thuật hoành tráng, tạo hình ảnh rực rỡ sinh động, hấp dẫn đạt được 

hiệu quả tuyên truyền thiết thực. Tòn tỉnh hiện có 01 đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, 

10 đội Thông tin lưu động cấp huyện.  

- Công tác quản lý nhà nước về hệ thống cổ động trực quan được thực hiện 

nghiêm túc có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật, Quy tắc 

ứng xử trong hoạt động quảng cáo nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, chấn 

chỉnh hoạt động quảng cáo, để hoạt động quảng cáo từng bước đi vào nề nếp, đảm 

bảo mỹ quan, giảm tình trạng sử dụng bảng, biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định; 

công tác kiểm tra, xử lý đã được quan tâm, nhất là đối với loại hình quảng cáo rao 

vặt, bảng quảng cáo khổ lớn. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch quảng cáo tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
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Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 27/11/2011. Sau khi Đề án Quy hoạch được 

phê duyệt, Sở VHTTDL (cơ quan thường trực) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 208/SVHTTDL-NVVH ngày 10/5/2012 về việc hướng dẫn, triển khai 

thực hiện Đề án quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 

và định hướng đến năm 2020. Qua thời gian thực hiện Đề án, nhìn chung hoạt động 

quảng cáo ngoài trời tỉnh Cao Bằng cơ bản đã đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp 

luật về quảng cáo và Quy hoạch của tỉnh, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông 

và trật tự an toàn xã hội. Hiện nay Đề án Quy hoạch quảng cáo đang được triển khai 

tích hợp trong quy hoạch chung của tỉnh Cao Bằng. 

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo là thủ tục hành 

chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật qua Trung tâm dịch vụ hành chính 

công tỉnh: Trong 02 năm, Sở VHTTDL đã tiếp nhận và thẩm định cho phép quảng 

cáo 107 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân tham gia thực 

hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ 

quảng cáo, tập trung chủ yếu ở các loại hình quảng cáo truyền thống như: Biển hiệu, 

bảng quảng cáo, băng rôn....Về cơ bản, đều chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo, chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm các vi phạm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước đưa hoạt 

động quảng cáo đi vào nề nếp theo đúng quy định của pháp luật. Ngay từ khi Luật 

Quảng cáo có hiệu lực, Sở VHTTDL đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các 

cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động quảng cáo 

như: kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch… 

3.5. Việc biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương: 

- Hằng năm, Sở VHTTDL được Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình cung cấp đĩa, 

ấn phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước. Các ấn phẩm về công tác gia đình, xây dựng nông thôn mới (gồm: Tuyển tập 

tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ, Ngày giải phóng Thủ 

đô, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân, 

Tuyên truyền về môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tuyên truyền giữ gìn bản 

sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, Phụ nữ Việt Nam truyền thống và hiện 

đại; Clip tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; Ngày gia đình Việt 

Nam; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ...). Các ấn 

phẩm đã được Sở VHTTDL triển khai đến cơ sở.  

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn tuyên truyền của Bộ VHTTDL, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở VHTTDL đã cụ thể hóa văn bản hướng dẫn các phòng đơn vị trực 

thuộc Sở, phòng VHTT, Trung tâm văn hóa và truyền thông các huyện, thành phố 

tuyên truyền theo quý, năm và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. 

- Hoạt động sáng tác tuyên truyền quảng bá các tác phẩm nghệ thuật và xuất 

bản các ấn phẩm tuyên truyền: Công tác biên tập và xuất bản Bản tin Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch duy trì 04 số/năm. Từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2022 xuất bản được 

6 số, mỗi số 64 trang (cả bìa). 

- Công tác thông tin, quảng bá di sản, di tích, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn 

hóa các dân tộc của địa phương, phát huy các công cụ tuyên truyền của đơn vị, đặc biệt 

là các nền tảng số (02 web:dulichcaobang.vn; caobangtourism.vn; 02 Page Facebook: 

Du lịch Non nước Cao Bằng, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch Cao Bằng11.  

Công tác xuất bản các ấn phẩm du lịch12.  

3.6. Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng 

gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự đi vào 

đời sống trong nhân dân, việc thực hiện Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức 

của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với mọi sự phát triển, vai trò của hệ thống 

chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa được phát huy, thực hiện chủ trương xã hội 

hóa văn hóa có hiệu quả, thực hiện Phong trào thông qua thực hiện các chỉ tiêu, nội 

dung văn hóa và các phong trào cụ thể đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội một cách bền vững. 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được quan tâm chú trọng, Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từng bước nâng cao chất lượng, 

hiệu quả. Kết quả: Năm 2021, toàn tỉnh có 1.191/1.462 (81%) xóm, tổ dân phố đạt 

danh hiệu văn hóa; 109.001/127.437 (85%) Gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 

Năm 2022, tổ chức đăng ký thi đua, bình xét công nhân danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; “Xóm, tổ dân phố văn hoá”; kết quả: 118.478/127.609 (92,8%) Gia đình đăng 

ký danh hiệu Gia đình văn hóa; 1.382/1.462 (94,5%) Xóm, tổ dân phố đăng ký đạt danh 

hiệu văn hóa. 

- Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được BCĐ các cấp quan tâm chỉ đạo 

triển khai, Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình 

văn hoá được thực hiện từ đầu năm theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

                   
11 Đăng tải 137 tin, bài, văn bản; website dulichcaobang.vn thu hút 1.037.835 lượt truy cập, caobangtourism.vn thu hút 

502.073 truy cập. Thực hiện trên 15 cuộc khảo sát thực tế trong tỉnh để lấy tư liệu viết tin, bài, quay video. Tham gia 

đoàn khảo sát chuẩn bị cho “Chương trình giới thiệu Du lịch Non nước Cao Bằng” tại Hà Nội; tham gia chương trình 

du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII - Thái Nguyên năm 2021; Triển khai video Bộ quy tắc ứng xử 

văn minh trong du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, video tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. Phối hợp với các 

đơn vị trong Sở thực hiện một số video tuyên truyền, quảng bá. 6 tháng đầu năm 2022: Đăng tải 105 tin, bài, văn bản; 

website dulichcaobang.vn thu hút 543.654 lượt truy cập (ước tính từ 01/01/2022 đến 30/06/2022). Thực hiện 10 cuộc 

khảo sát thực tế trong tỉnh để lấy tư liệu viết tin, bài tại các di tích lịch sử, đền, chùa các khu danh thắng. Trưng bày ấn 

phẩm tại các sự kiện lớn của ngành, của tỉnh, tổng cộng 05 cuộc. Tổ chức tặng ấn phẩm du lịch cho một số làng du lịch 

cộng đồng, trường học; tặng các cháu thiếu nhi là con em viên chức, người lao động trong đơn vị nhân dịp Tết thiếu nhi 

1/6 (Tổng số 40 bộ). Tham gia quảng bá tại Tuần Văn hóa du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Hà Nội và Ngày hội du lịch thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022 tại Tp Hồ Chí Minh. 
12 xuất bản 1000 cuốn Cẩm nang du lịch Cao Bằng; 2000 tập gấp Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; 03 loại tờ gấp 

(Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950; Danh thắng hồ Thang Hen, Mắt Thần Núi; 

Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, mỗi loại 2000 tờ); tham mưu nội dung sách ảnh “Non nước Cao Bằng - xứ sở thần 

tiên”; tham mưu nội dung, xây dựng kịch bản 01 video quảng bá du lịch (Khám phá miền non nước Cao Bằng); xây dựng 

01 video Người Mông miền non nước; Xuất bản các ấn phẩm: Bản đồ du lịch (loại cầm tay), số lượng 1777 bản; Bản đồ du 

lịch Cao Bằng (loại có khung treo), số lượng 50 bản; Tờ gấp bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(Việt - Trung), số lượng 1777 tờ; Xây dựng Clip tuyên truyền phát triển du lịch Cao Bằng; Biên soạn, phát hành cuốn sách 

giới thiệu “Bức tranh văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng”: Xuất bản 500 cuốn; hoàn thiện và đưa vào quảng bá video Bộ quy 

tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

Góp phần thực hiện chất lượng nội dung phong trào, năm 2021 Sở VHTTDL 

triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Đức Xuân, huyện 

Thạch An và xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh; năm 2022 triển khai thực hiện 

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại huyện Bảo Lạc. Bên cạnh việc triển khai thí 

điểm, BCĐ tỉnh đã kịp thời triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình” trên địa bàn toàn tỉnh, quá trình triển khai thực hiện ý thức người dân 

về giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình, tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong 

gia đình được nâng lên rõ rệt, ông bà, cha mẹ yêu thương, gương mẫu, mẫu mực; con 

cháu thảo hiền, ngoan ngoãn, lễ phép; anh em đoàn kết, hòa thuận, chia sẻ; vợ chồng 

tình nghĩa và thủy chung... góp phần nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa 

hằng năm.  

- Phong trào xây dựng “Xóm, tổ dân phố văn hóa” được quan tâm, chú trọng 

gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, qua đó góp phần thúc 

đẩy gia đình, xóm, tổ dân phố có kinh tế ổn định, sơ sở vật chất, hạ tầng được quan 

tâm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.  

- Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được 

triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trong hệ thống cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; nội quy, quy chế được xây dựng đảm bảo quy định của 

Đảng, Nhà nước và đặc thù đơn vị; thông qua việc triển khai thực hiện Phong trào đã 

góp phần tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và 

lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành kỷ cương pháp luật, phấn đấu hoàn thành 

và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

- Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở: Hệ thống các nhà văn hóa (NVH) đã 

được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng, đã huy động 

khai thác mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa ủng hộ, tham gia vào xây dựng, củng cố 

hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn 

hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống 

lành mạnh cho cán bộ và tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai xây dựng tại cơ sở 

được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, vật liệu, 

ngày công lao động để xây dựng NVH. Tuy nhiên, sau sáp nhập xóm, tổ dân phố, số 

hộ gia đình tăng (một số Tổ dân phố có 300 hộ dân), về cơ bản các NVH cấp xóm, tổ 

dân phố không đảm bảo diện tích, không gian sinh hoạt. Mức hỗ trợ kinh phí xây 

dựng NVH hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế do trượt giá, tăng giá 

vật liệu, nhân công…Nhằm kịp thời chỉ đạo công tác xây dựng NVH xóm, tổ dân phố 

trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ kinh phí xây dựng NVH 

xóm, tổ dân phố, Sở VHTTDL đang tham mưu ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng NVH xóm, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025. 

- Kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội: 

Tham mưu triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện nếp 
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sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh13, tiếp tục triển khai, đôn 

đốc các địa phương thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước. 

+ Việc lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn 

minh trên địa bàn, phối hợp tiến hành các cuộc vận động từ cơ sở, tạo được dư luận 

xã hội phê phán những hủ tục, những biểu hiện xa hoa, lãng phí, hiếu danh, vụ lợi 

trong cưới xin, ma chay không phù hợp với nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên 

địa bàn. Đến nay toàn tỉnh có 1.462/1462 quy ước xóm, tổ dân phố được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, đạt 100%. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 1.457 quy ước xóm, tổ dân 

phố đã sửa đổi, bổ sung đưa nội dung đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới vào hương 

ước, quy ước đạt 99,65%, còn 0,35% (05 xóm đang sửa đổi, bổ sung đưa nội dung 

đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới vào hương ương quy ước: xóm Văn Thụ (xã Nam 

Tuấn), xóm Ca Rài, Rũng Rì, Lũng Thốc (xã Đại Tiến) huyện Hòa An. 

Các hương ước, quy ước tại các xóm trong quá trình thực hiện: Việc cưới được 

tổ chức đảm bảo đúng pháp luật, tiết kiệm, gìn giữ được những nét đẹp trong phong 

tục, tập quán của từng dân tộc, hạn chế nạn tảo hôn, thách cưới, đăng ký kết hôn đúng 

quy định. Việc tang được tổ, chức chu đáo, trang nghiêm, đảm bảo quy định về vệ 

sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội, tình trạng lãng phí, mê tín dị đoan và đám 

tang để lâu ngày giảm nhiều so với trước.  

+ Công tác quản lý lễ hội có chuyển biến rõ rệt, Sở VHTTDL ban hành các văn bản 

chỉ đạo hướng dẫn14 các địa phương triển khai thực hiện; triển khai đến các phòng, 

đơn vị; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, 

thành phố; đẩy mạnh công  tác  thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa  bàn tỉnh về nguồn gốc của lễ 

hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực 

của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt 

đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy 

truyền thống văn hóa của dân tộc. 

                   
13 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày  27/3/2020 Quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 

ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy ước (mẫu) của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sở 

VHTTDL ban hành Công văn số 99/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16/02/2022 về việc tăng cường công tác quản lý về 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022; Công văn số 615/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/6/2022 về việc 

hướng dẫn, đôn đốc tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
14 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP  ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế-xã 

hội của địa phương; Công điện số 351/CĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; 

Công văn số 3537/UBND-GT ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn thông trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội xuân năm 2022. Sở VHTTDL đã tham mưu xây dựng các văn bản 

triển khai thực hiện như: Công văn số 105/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ 

hội  năm 2022; Công văn số 67/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/01/2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết 

nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm. 
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Việc tổ chức các lễ hội: Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục 

thể thao triển khai có hiệu quả đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Các đơn vị, 

địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác kịp thời kiểm tra, 

giám sát các hoạt động tổ chức lễ hội. Cơ bản các lễ hội truyền thống ở các địa 

phương được tổ chức hàng năm đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa, góp phần 

giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ 

hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Tiến 

hành kiểm tra 04 lễ hội gồm:Lễ hội Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; Lễ 

hội Chùa Đống Lân, Lễ hội Chùa Đà quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Lễ 

hội Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An. Trong quá trình kiểm tra không phát 

hiện trường hợp nào vi phạm tại các lễ hội. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh 

đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực 

trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở kế thừa, phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và 

hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp 

luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội 

nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới 

chân - thiện - mỹ. 

- Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương. Phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan 

trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Môi trường văn hóa từng bước được cải 

thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới. Các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số từng bước được hạn chế và xóa bỏ.  

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở 

cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và 

nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh đã 

cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân. 

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa 

trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, nhất 

là phục vụ cho công tác phát triển du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử. 

Văn hóa đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo 

tồn và phát triển. 
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2. Hạn chế 

- Một số các cấp uỷ, chính quyền chưa chủ động, chưa xây dựng được kế 

hoạch thực hiện. Công tác giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện chưa thường xuyên; 

công tác tuyên truyền, phổ biến tại một số địa bàn chưa phong phú, đa dạng, nguồn 

kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền còn hạn hẹp. 

- Tỉnh Cao Bằng còn nhiều khó khăn, dân cư không tập trung, trình độ dân trí 

không đồng đều, ngân sách chủ yếu do Trung ương cấp, công tác bồi dưỡng nhân lực, 

các chính sách ưu đãi thu hút đối với cán bộ làm công tác văn hóa chưa được quan 

tâm đúng mức. 

- Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị còn hạn chế, một số địa phương chưa quan 

tâm đúng mức đến nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao nhất là nhà 

văn hóa xã, chưa đáp ứng được nhu cầu của quần chúng nhân dân trong giai đoạn 

hiện nay. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tuy có quan tâm đầu tư nhưng 

chưa tương xứng với quá trình phát triển kinh-tế xã hội hiện nay. Một số công trình, 

cơ sở vật chất xuống cấp, chưa kịp thời đầu tư sửa chữa.  

- Các sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các điểm vui chơi giải trí có quy 

mô lớn; Công tác xã hội còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán 

bộ chuyên trách làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở còn hạn chế, chưa 

thống nhất, đồng bộ. Một số ít cán bộ chưa chủ động tham mưu đề xuất nhiệm vụ 

chuyên môn. Lực lượng làm công tác tuyên truyền tại một số địa phương hình thức 

tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ 

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

hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm đầy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nói 

chung và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nói riêng, góp phần cải thiện đời 

sống của người dân, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cao Bằng. 

 2. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc, phát huy tính thống nhất trong đa dạng, bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và làm phong phú 

thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc. 

3. Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, đặc biệt là 

chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp truyền dạy về bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc cho đại biểu dân tộc thiểu số, đặc 

biệt là dân tộc ít người. 

4. Xây dựng Kế hoạch, phối hợp tổ chức các Lễ hội văn hóa, Du lịch của địa 

phương; các hội thi, hội diễn; xây dựng Chương trình, triển khai các hoạt động xúc tiến, 

quảng bá du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu du lịch tại các huyện trên 

địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc thi sáng tạo, xây dựng các sản phẩm du lịch Cao Bằng. 
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5. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát 

triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền 

vững. Phát huy tiềm năng, khuyến khích các sáng tạo văn học, nghệ thuật, sáng tác 

những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, sáng tạo. 

6. Tiếp tục thực hiện xây dựng và thu hút đầu tư đối với các Đề án, Dự án xây 

dựng hạ tầng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, từng bước cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân 

dân; huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa nâng cao đời sống văn hóa ở cơ 

sở. Phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả công tác nếp sống văn hóa, phong 

trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới lĩnh vực văn hóa, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo 

quyền bình đẳng và phòng, chống bạo lực trong gia đình; tuyên truyền, giáo dục các 

giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình...  

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đa dạng hóa nội dung, 

hình thức tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; 

phòng, chống sự xâm nhập của các loại hình văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo 

đức xã hội và đấu tranh, phản bác lại tư tưởng, nhận thức, lối sống trái với thuần 

phong mỹ tục của dân tộc nhằm nâng cao nhận thức về tác hại và ảnh hưởng lâu dài của 

các sản phẩm văn hóa độc hại đến các tầng lớp nhân dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất sản 

phẩm văn hóa... 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh: 

- Quan tâm đầu tư công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền 

thống các dân tộc thiểu số, xây dựng Làng văn hoá các dân tộc; có chính sách hỗ trợ đối 

với các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, những người am hiểu văn hoá truyền 

thống dân tộc, có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy các di sản văn 

hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số.  

- Tiếp tục thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt 

động văn hóa, nhất là hoạt động văn hoá ở cơ sở. Nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn và phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Tiếp tục quan tâm đến công tác nghiên cứu biên soạn và xuất bản các ấn phẩm 

của Sở VHTTDL như: Lịch sử Đảng bộ Ngành VHTTDL; các cuốn sách có giá trị to 

lớn, quan trọng, là căn cứ khoa học trong việc nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa tỉnh 

Cao Bằng, các tờ rơi, tờ gấp, clip tuyên truyền quảng bá về việc giữ gìn và phát huy các 

giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Cao Bằng. Tiếp tục 

sưu tầm, biên tập các nguồn tư liệu tuyên truyền giới thiệu về những tiềm năng, lợi 

thế, những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
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Trên đây là Báo cáo phục vụ kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 76-

KL/TW của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Tô Thị Trang 
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