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Cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Đón tiếp và làm việc với Công đoàn Khối Di sản  - Văn hóa cơ sở  

thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Căn cứ Công văn số 04/CĐDSVHCS ngày 20/7/2022 của Công đoàn khối 

Di sản - Văn hóa cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

tổ chức Chương trình “Về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc 

với Đoàn công tác Công đoàn khối Di sản - Văn hóa cơ sở, cụ thể như sau:  

I. THÀNH PHẦN CÔNG ĐOÀN KHỐI DI SẢN - VĂN HÓA CƠ SỞ 

1. Đại diện công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

2. Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trong khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

(Tổng số 40 người) 

II. THỜI GIAN 

 Từ ngày 05/8 đến ngày 07/8/2022. 

1. Ngày 05/8/2022 

a) Buổi sáng: 

* Thời gian:  

- 5h30: Đoàn di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng.  

- 12h00: Ăn trưa tại Cao Bằng. 

- 13h30: Công đoàn khối Di sản  - Văn hóa cơ sở trao quà cho các đoàn viên 

Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng có hoàn cảnh khó khăn. 

* Địa điểm: Khách sạn Bằng Giang, thành phố Cao Bằng.  

* Thành phần:  

- Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở (số lượng 40 người): 

+ Đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trong Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng: 

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ BCH Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

+ Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa (02 người), Văn phòng Sở (02 

người). 

+ 08 công chức, viên chức nhận quà của đoàn công tác. 

b) Buổi chiều:  
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* Thời gian:  

- 14h30: Đoàn Công đoàn khối Di sản  - Văn hóa cơ sở đi tham quan Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Pác Bó.   

-  18h00: Ăn tối tại Pác Bó. 

- 21h00: Đoàn di chuyển về thành phố Cao Bằng.  

* Thành phần:  

- Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

- Lãnh đạo và viên chức Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt. 

- Viên chức Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch cử người hướng dẫn 

đoàn tham quan.  

2. Ngày 06/8/2022 

a) Buổi sáng:  

* Thời gian: Theo Chương trình tham quan của Công đoàn khối Di sản - Văn 

hóa cơ sở. 

* Địa điểm: Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc.  

* Thành phần:  

- Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

- Viên chức Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch cử người hướng dẫn 

đoàn tham quan.  

b) Buổi chiều: 

* Thời gian:  

- 15h00: Đoàn xuất phát về thành phố Cao Bằng.  

- 18h30: Đoàn ăn tối tại thành phố Cao Bằng. 

* Thành phần:  

-  Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở.  

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo và viên chức Bảo tàng tỉnh, 

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

3. Ngày 07/8/2022: 

* Thời gian: Theo Chương trình tham quan của Công đoàn khối Di sản - Văn 

hóa cơ sở. 

* Địa điểm: Chợ phiên Trà Lĩnh, Mắt thần núi.  

* Thành phần: 

-  Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

- Viên chức Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch cử người hướng dẫn 

đoàn tham quan.  

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
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- Xem xét, đề xuất danh sách 10 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó 

khăn thuộc các Công đoàn bộ phận trực thuộc để nhận quà của Công đoàn Khối Di 

sản - Văn hóa cơ sở. 

- Danh sách đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn gửi về Văn phòng 

Sở trước ngày 04/8/2022, qua mục Thông tin điều hành đ/c Lưu Thị Hoa.   

2. Văn phòng Sở 

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Công đoàn Khối Di sản - Văn 

hóa cơ sở.  

- Đảm bảo công tác hậu cần đón tiếp trưa ngày 05/8/2022 tại khách sạn 

Bằng Giang.  

3. Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt 

Tổ chức đón tiếp và đảm bảo công tác hậu cần tối ngày 05/8/2022 và trong 

thời gian đoàn tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.   

4. Bảo tàng, Trung tâm văn hóa và Thông tin du lịch, Đoàn Nghệ thuật 

- 03 đơn vị phối hợp tổ chức đón tiếp và đảm bảo công tác hậu cần, kinh phí 

tối ngày 06/8/2022 (Giao Bảo tàng tỉnh tham mưu thành phần, địa điểm đón tiếp). 

- Giao Đoàn Nghệ thuật chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thông 

tin Du lịch chuẩn bị chương trình nghệ thuật giao lưu với đoàn công tác.  

 - Giao Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch cử viên chức hướng dẫn 

đoàn tham quan một số di tích lịch sử và danh thắng tại Cao Bằng theo chương 

trình của đoàn công tác. 

5. Phòng Quản lý du lịch  

Thực hiện liên hệ, tạo điều kiện tại các khu, điểm du lịch theo Chương trình 

của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm việc với Công đoàn khối Di 

sản - Văn hóa cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời 

gian đoàn thực hiện Chương trình “Về nguồn” tại Cao Bằng. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời dự cơm trưa ngày 05/7/2022 tại khách sạn 

Bằng Giang)./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- BCH Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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