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Phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc 

 

Căn cứ Công văn số 1921/SKHĐT-THQH ngày 11/8/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng 

Dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

1. Đặc điểm tình hình 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên 

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

các sản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân 

dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân 

cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

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 và 7 đơn vị trực thuộc gồm: Bảo tàng tỉnh, Thư viện 

tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh, 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 tỉnh với lực 

lượng cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên 

truyền có trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền tốt. 

2. Số lượng và tỷ lệ nhà văn hóa 

 - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về việc “Xây dựng và 

phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; 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”, quá trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh được cụ thể 

hóa các nội dung, chỉ tiêu, triển khai sâu rộng trong nhân dân, góp phần tạo sự 

chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn 

hóa thông tin ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao với 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây 
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dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, các chỉ tiêu về văn 

hóa hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.  

- Việc triển khai, thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn 

tỉnh trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung, chỉ tiêu 

Phong trào gắn xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới ở các vùng 

nông thôn trong tỉnh. Thông qua việc xây dựng gia đình văn hóa, xóm, làng, khu 

dân cư văn hóa góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về xây dựng nông thôn mới, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm 

giúp cho mỗi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc. Kết quả thực hiện hằng năm tổ dân phố văn hóa, cơ 

quan, đơn vị, số gia đình, đạt danh hiệu văn hóa, cụ thể:  

Năm Gia đình 

VH 

xóm, tổ dân phố 

VH 

Cơ quan, đơn 

vị, VH 

Tỷ lệ nhà văn 

hóa xóm, tổ 

dân phố 
2016 81,4% 51,8% 91,1% 70,6% 

2017 82,2% 52,8% 92% 74,3% 

2018 83,65% 53,8% 93,4 % 76,7% 
2019 84,7% 65% 94% 79% 

2020 85% 63% 95% Không đề chỉ tiêu 

KH 

2021 85% 81% 95% Không đề chỉ tiêu 

KH 

Trong những năm qua nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh bước 

đầu đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng được các yêu cầu hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho nhân dân; đồng thời phục vụ công tác 

tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục tình 

trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao giữa các địa phương trong 

toàn tỉnh, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng 

nông thôn mới.  

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc sáp 

nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, hệ thống nhà văn hóa 

xóm, tổ dân phố đã có sự biến động. Cụ thể: Năm 2019, toàn tỉnh có 1.968 nhà 

văn hóa/2.487 xóm, tổ dân phố đạt 79%. Năm 2020, tiến hành sáp nhập các 

xóm, tổ dân phố, do vậy số nhà văn hóa nhiều hơn số xóm, tổ dân phố, cụ thể có 

1.968 nhà văn hóa/1.462 xóm, tổ dân phố.  

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tình hình triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, các Bộ, Ngành 

- Sở VHTTDL đã tổ chức 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. Thường 

xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh để 

nắm bắt các nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
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quá trình thực hiện. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện đầy 

đủ các văn bản của Chính phủ, các Bộ, Ngành đến toàn thể cán bộ, Đảng viên 

trong toàn ngành; triển khai trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, đồng 

thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố triển khai, tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân, qua đó phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,  của tổ chức, cá nhân để làm tốt 

việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016 - 2021. 

- Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, những năm qua việc 

xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng đã được 

quan tâm đầu tư, từ đó tạo nên diện mạo mới, góp phần đa dạng hóa các loại 

hình hoạt động văn hóa và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho 

nhân dân; các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở đã được đầu tư xây dựng và 

phát huy hiệu quả hoạt động, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ 

chức sôi nổi nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” đã tạo được sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

2. Tham mưu các văn bản của tỉnh về lĩnh vực văn hóa 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Quyết định số 

1353/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 ban hành kế hoạch triển khai đề án “Đẩy mạnh 

các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc 

bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 29/2017/QĐ-

UBND ngày 02/12/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị 

văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2316/QĐ-

UBND ngày 12/12/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa đọc trong 

cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 17/7/2017 thực hiện Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Quyết định số 

1212/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 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 2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 ban hành 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; 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”; Kế hoạch số 2712/KH-UBND ngày 04/11/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn phát huy trang phục truyền 
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thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2020 -2030; Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 17/2/2021 

của UBND tỉnh 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 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 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 07/7/2021 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); 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; Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về cơ sở vật 

chất văn hóa và tiêu chí văn hóa trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025. 

- Năm 2011, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Nghị quyết số 

11/2011/NQ-HĐND ngày 25/3/2011 về việc Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn 

hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 (mức hỗ 

trợ 30 triệu đồng/NVH 03 gian, 45 triệu đồng/NVH 05 gian). Trong những năm 

qua, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố được kịp thời xây dựng và đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ của nhân dân. Tuy nhiên Nghị quyết đã kết thúc giai đoạn, đồng thời 

mức hỗ trợ kinh phí không còn phù hợp với giá cả thị trường về vật liệu xây 

dựng cùng thời điểm. Sau sáp nhập, đa số nhà văn hóa hiện nay không đáp ứng 

nhu cầu sử dụng, NVH có diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp, vị trí không thuận lợi 

trong đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, Sở VHTTDL đã  tham 

mưu HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND tỉnh 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 nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng hiệu quả kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu hoạt 

động của nhân dân.  

3. Công tác chỉ đạo điều hành, phân công đơn vị thực hiện 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ lĩnh vực ngành phụ trách, các cơ quan thành 

viên BCĐ tỉnh đã chủ động lồng ghép việc tổ chức, thực hiện các nội dung, chỉ 

tiêu Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thực hiện công tác chuyên môn lĩnh 

vực ngành phụ trách, thành viên BCĐ thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc chỉ 

đạo các đơn vị huyện, thành phố được phân công thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, 

chất lượng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu giao theo kế hoạch. Các văn bản 
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triển khai thực hiện Phong trào được các cơ quan, đơn vị quan tâm, xây dựng 

nội dung đảm bảo chất lượng, góp phần hiệu quả thực hiện Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động xây dựng các chương trình, kế 

hoạch đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập 

trung xây dựng lực lượng, đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao chất lượng Phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn. Bám sát Quy chế tổ chức và hoạt động chỉ 

đạo hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn xây dựng 

Nông thôn mới, qua đó phong trào được đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu được giao. Hằng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể hoá chỉ tiêu xây 

dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố văn hóa phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương, triển khai đến các khu dâ cư; tổ chức tập huấn triển khai, hướng 

dẫn các nội dung tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Xóm, tổ dân phố văn hóa”, kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào đối với BCĐ 

cấp xã; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về đã được ngành thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.   

- Hệ thống các 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. 

- Các địa phương tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Xóm, tổ dân phố văn hóa” đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng 

quy trình, không chạy theo số lượng, thành tích; nhiều gia đình ba đến bốn thế 

hệ chung sống hòa thuận hạnh phúc, nhiều hộ gia đình vươn lên làm kinh tế 

giỏi, có thu nhập cao, tích cực giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, 

tạo công ăn việc làm cho người thu nhập thấp.  

- Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được các cấp, các ngành và các 

địa phương quan tâm thực hiện. Chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện các chỉ tiêu văn 

hóa, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, suy nghĩ, hành động 

của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.  

2. Một số hạn chế  

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo sát sao 

đến phong trào nên việc triển khai thực hiện phong trào còn mang tính hình 

thức, chưa được triển khai thực hiện đầy đủ hoặc mới chỉ dừng lại ở việc phát 
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động và ban hành văn bản. Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” chưa được quan tâm, 

chú trọng.  

- Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào, thực hiện quy ước xóm, tổ 

dân phố, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của các 

cấp, các ngành chưa thường xuyên. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở 

cơ sở thường xuyên thay đổi; cán bộ phụ trách phong trào từ huyện tới xã phải 

kiêm nhiệm.  

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thông 

qua lồng ghép công tác chuyên môn của các cơ quan thành viên BCĐ cấp tỉnh, 

huyện, xã chưa thường xuyên liên tục; hạn chế về diện tích xây dựng các thiết 

chế văn hóa ở cơ sở; vệ sinh môi trường ở khu dân cư chưa đảm bảo... 

- Do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, nên việc đầu tư, hỗ trợ kinh 

phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xã, thôn, bản, xây dựng các thiết 

chế văn hóa, thể thao phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho công nhân, công 

chức, viên chức, người lao động còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

- Đời sống vật chất của nhân dân một số nơi còn nhiều khó khăn, hạn chế 

trong việc xã hội hóa nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng 

nông thôn mới. 

- Sau sáp nhập, số hộ gia đình tại các xóm, tổ dân phố (TDP) tăng lên (một 

số TDP có đến 300 hộ dân), về cơ bản các nhà văn hóa cấp xóm, TDP không 

đảm bảo diện tích, không gian sinh hoạt. 

- Nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể ở 

một số nơi chưa sâu sắc, chưa đầy đủ. BCĐ các cấp một số địa phương hoạt 

động chưa hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, chưa sâu 

sát cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm.  

VI. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: 

Nhà văn hóa - Khu thể thao cấp xóm, tổ dân phố và cấp xã, phường, thị trấn 

từng bước đạt chuẩn theo quy định. 

2. Tăng cường chỉ đạo, vận động xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao; 

tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia thực hiện 

có hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.  

3. Bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo các cấp, kinh phí khen 

thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Xóm, tổ dân phố văn hóa”; “Xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” theo văn bản hiện hành.  
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4. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tổ chức tham quan học 

tập kinh nghiệm cho cán bộ văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn, Trưởng xóm, 

tổ dân phố.  

Trên đây là báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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