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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhận thức chung tại Hội nghị trực tuyến gặp gỡ 

đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp  

 

Căn cứ Công văn số 1280/SNgV-HTLS ngày 05 tháng 9 năm 2022 của sở 

Ngoại vụ Cao Bằng về việc phối hợp chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi Gặp gỡ 

trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, Việt Nam và Bí thư Khu uỷ Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện các 

nội dung thuộc lĩnh vực của ngành như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Thực hiện Kế hoạch số 918/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nhận thức chung đã đạt được tại 

Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh uỷ và Hội nghị lần 

thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao 

Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung 

Quốc) năm 2022; các Biên bản song phương giữa Cao Bằng và Quảng Tây. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành và căn 

cứ những nội dung được giao phân công thực hiện đã chỉ đạo các phòng chuyên 

môn, các đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-

19 nên công tác triển khai và kết quả đạt được còn hạn chế. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tăng cường hợp tác phát triển du lịch, quảng bá du lịch 

 Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp thời điểm 4 

tháng đầu năm, cùng với việc nước bạn Trung Quốc thực hiện chính sách “zero 

covid” điều này gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai các 

hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, đặc biệt là hợp tác phát 

triển du lịch qua biên giới với Trung Quốc. Bên cạnh đó việc triển khai thực 

hiện các thoả thuận hợp tác quốc tế và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển 

Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng cũng gặp nhiều khó khăn.  

Kể từ tháng 3/2020 đến nay các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao tạm ngừng hoạt động, dịch vụ du lịch ngưng trệ. Công tác xây dựng điểm 

du lịch, sản phẩm du lịch liên kết đặc sắc giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và 

Quảng Tây (Trung Quốc) triển khai khó khăn; các chương trình hợp tác, phát 

triển du lịch tạm thời không thực hiện được. Việc tổ chức các đoàn doanh 

nghiệp và truyền thông du lịch khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm du lịch của địa 

phương, tạo môi trường và điều kiện kết nối với các doanh nghiệp không thể 
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tiến hành. Các đơn vị lữ hành quốc tế hai Bên tạm ngừng hoạt động trao đổi 

khách (Hợp tác khai thông tuyến du lịch biên giới 02 ngày 1 đêm từ Tịnh Tây, 

Bách Sắc, Trung Quốc tới Cao Bằng, Việt Nam và ngược lại). Do chính sách 

“zero covid” của Trung Quốc nên không đón được khách du lịch Trung Quốc 

đến Cao Bằng. 

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký 

kết hợp tác với Viettel Cao Bằng và VNPT Cao Bằng về ứng dụng công nghệ 

thông tin và viễn thông trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là 

tuyên truyền quảng bá du lịch; tiếp tục phối hợp với VNPT Cao Bằng duy trì và 

nâng cấp Cổng du lịch thông minh caobangtourism.vn phát triển ứng dụng du 

lịch thông minh trên smartphone (app Cao Bang Tourism) với các tiện ích tra 

cứu bản đồ, tìm thông tin chính xác về các địa điểm, lập trình tự động theo nhu 

cầu, đặt dịch vụ khách sạn, nhà hàng dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho du 

khách; giúp các cá nhân, doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá, 

tạo liên kết chuỗi, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch hoàn chỉnh. 

+ Duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử: caobanggeopark.com 

đăng tải 76 tin, bài, thu hút được hơn 430.000 lượt truy cập; thường xuyên đăng 

tin, bài viết, chia sẻ thông tin tuyên truyền quảng bá trên trang facebook: Công 

viên địa chất Non nước Cao Bằng. Hiện nay đây là một trong những kênh duy 

nhất của Cao Bằng được thực hiện bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và 

góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới. 

+ Phát triển truyền thông trên các ứng dụng như Zalo (Trung tâm VH 

thông tin du lịch Cao Bằng), Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); youtube: 

Cao Bang Geopark. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức quảng bá thu 

hút nhiều lượt truy cập. Thực hiện việc số hóa các ấn phẩm du lịch để quảng bá 

rộng rãi trên Internet. 

2. Tình hình triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch thác Bản Giốc 

Do dịch bệnh nên việc triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá, thể 

thao, du lịch của Hiệp định Hợp tác bảo vệ và hợp tác tài nguyên du lịch thác 

Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) cũng gặp nhiều khó khăn, các 

hoạt động dự định thực hiện đều chưa thể triển khai.  

- Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình thí điểm đón khách 

du lịch vào khu cảnh quan theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên 

du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) (đề xuất tổ chức 

thí điểm đón khách vào tháng 10 năm 2022). 

- Triển khai đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh thác Bản Giốc (Việt 

Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) trên các phương tiện thông tin đại chúng hay 

thông qua các cuộc Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế...Tiếp tục đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong du lịch tại trang web “caobangtourism.vn”. 

- Xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du 
lịch đặc biệt là khu vực hợp tác phát triển du lịch biên giới để sau dịch Covid -
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19 triển khai thực hiện, nhằm phục vụ khách du lịch được chuyên nghiệp hơn, 
đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế.  

3. Về hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các kế hoạch giao lưu văn 

hóa, thể thao với các đơn vị hợp tác truyền thống phía Trung Quốc, tuy nhiên do 

dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động tạm thời hoãn lại. 

4. Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch 

Trên tinh thần Biên bản Hội nghị công tác liên tịch văn hóa, du lịch bốn 

tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây. Năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ thực hiện triển khai công tác tuyển sinh theo quy 

định. Tuy nhiên học bổng của Chính quyền Quảng Tây tại Học viên Du lịch Quế 

Lâm – Trung Quốc là học bổng bán phần không có phần hỗ trợ sinh hoạt cho 

sinh viên nên chưa thực sự thu hút được học sinh theo học, cùng với các quy 

định chưa phù hợp về điều kiện tuyển sinh. Kết quả, năm 2022 tuyển được 04/10 

chỉ tiêu. 

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn, tồn tại 

Nhìn chung, việc thực hiện Biên bản hội đàm gặp gỡ đầu xuân và Bản ghi 

nhớ về các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành chưa đạt được kết quả, do nhiều 

nguyên nhân khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

COVID-19 và chính sách “zero covid” của phía Trung Quốc. 

2. Đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới 

- Đề xuất Chương trình hợp tác về văn hoá, thể thao, du lịch với Sở Văn 

hoá, Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong thời gian 

tới, gồm các nội dung sau: về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực văn 

hoá, nghệ thuật, du lịch; công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh; xây dựng các tour 

du lịch qua biên giới đặc sắc, độc đáo; phối hợp cùng tổ chức các sự kiện văn 

hoá, thể thao, du lịch quy mô lớn, mang tầm quốc tế, khu vực... 

- Đề nghị phía Quảng Tây hỗ trợ du lịch Cao Bằng tham gia các hội chợ, sự 

kiện du lịch tại Quảng Tây, Trung Quốc; hỗ trợ các đoàn khảo sát của tỉnh Cao 

Bằng sang Quảng Tây học tập kinh nghiệm phát triển du lịch. Cấp học bổng các 

khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao kiến thức quản lý du lịch. 

- Đề nghị Sở Văn hoá, Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) hỗ trợ, tổ chức các 

đoàn nhà báo, truyền hình sang quay  phim, viết bài, phản ánh, quảng bá về du 

lịch Cao Bằng, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam trao đổi, hợp tác 

đầu tư về du lịch. 
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- Đề nghị Sở Văn hoá, Du lịch Quảng Tây tiếp tục thực hiện Chương trình 

hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Học viện du lịch Quế Lâm cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

- Đề nghị phía Quảng Tây hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn vận động viên thể 

thao thành tích cao (đội tuyển năng khiếu, đội tuyển trẻ, đội tuyển tỉnh) của tỉnh 

Cao Bằng. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội 

nghị gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban công tác liên 

hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch gửi sở Ngoại vụ tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLDL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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