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 BÁO CÁO  

Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) 

 

Thực hiện Công văn số 3345/BVHTTDL-VP ngày 05/9/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc báo cáo nhanh tình hình hoạt động 

VHTTDL trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9), Sở VHTTDL tỉnh 

Cao Bằng báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), Sở VHTTDL đã 

triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các phòng, đơn vị; ban 

hành Kế hoạch số 108/KH-SVHTTDL ngày 26/8/2022 về tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Công văn số  934/SVHTTDL-QLDL ngày 31/8/2022 về việc 

đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2022; Công văn 

số 933/SVHTTDL-VP ngày 31/8/2022 về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp 

nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022; Công văn số 934/SVHTTDL-QLDL ngày 

31/8/2022 về việc đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 

02/9/2022. Chỉ đạo phòng Văn hoá – Thông tin các huyện và thành phố tăng 

cường công tác quản lý du lịch tại địa phương về thực hiện tốt quy tắc ứng xử 

văn minh du lịch; công tác vệ sinh môi trường; an ninh an toàn; đảm bảo chất 

lượng phục vụ du khách; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng 

cường theo dõi, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các 

khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuân thủ nghiêm các quy định về kinh 

doanh du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

- Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về di sản văn 

hóa và danh lam thắng cảnh trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng 

tại phố Kim Đồng tối ngày 02/9 - 03/9/2022. 

- Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật chủ đề kỷ 

niệm 77 năm Ngày  Quốc  khánh  nước  Cộng  hòa  xã  hội  chủ  nghĩa  Việt  
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Nam  (02/9/1945-02/9/2022) tại Phố đi bộ và Thư viện tỉnh; xe Thư viện lưu 

động đa phương tiện phục vụ nhân dân tại phố đi bộ Kim Đồng.  

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Đoàn Văn công Bộ tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 

trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/9/2022 - 10/9/2022 tại thành phố 

Cao Bằng và một số Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tổ chức chiếu phim phục vụ 

nhân dân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Các Đội chiếu phim lưu động vùng 

cao tổ chức chiếu phim tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. 

- Ban quản lý các Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh phối hợp với Bảo tàng 

Lịch sử quốc gia tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ căn cứ địa cách mạng Cao 

Bằng đến chiến khu Việt Bắc -Thủ đô gió ngàn” từ ngày 31/8 - 04/9/2022.  

- Trung tâm Đào tạo thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao: Giải khiêu vũ thể thao, giải Việt dã, giải Cầu lông thu hút 

đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 

77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2022). 

2. Hoạt động du lịch 

- Các khu, điểm, cơ sở kinh  doanh  dịch  vụ du  lịch tăng cường  công  tác 

đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm, an toàn lao động; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, lương thực, 

thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách trước, trong và sau dịp nghỉ 

lễ; duy trì công tác phục vụ 24/24h trong những ngày lễ; thường xuyên kiểm tra, 

rà soát lại các thiết bị phòng  cháy  chữa  cháy,  nguồn điện, ... đảm  bảo  an  

toàn  trong  quá  trình  sử dụng.  

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid 

-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Không phát sinh các rủi ro hay sự cố đối với du khách trên địa bàn tỉnh. 

- Kết quả hoạt động du lịch: Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022, 

tỉnh Cao Bằng đón trên 55.000 lượt khách, tăng 3566% so với năm 2021; công 

suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú đạt trên 95%; doanh thu đạt 33,5 tỷ 

đồng. Riêng trong 04 ngày nghỉ lễ (từ 01/9 - 04/9/2022), Ban quản lý các di tích 

quốc gia đặc biệt tỉnh đón trên 15.000 lượt khách, tăng 3388% so với năm 2021; 

Ban quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc đón 14.600 lượt khách, tăng 1725% so 

với năm 2021. 
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III. ĐÁNH GIÁ 

1. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. 

2. Đẩy mạnh, tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức đến các đơn vị, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng và các đơn vị trực thuộc đã 

chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) của Sở 

VHTTDL Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- VP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 

 
 


		2022-09-07T11:23:02+0700
	Việt Nam
	Ngọc Văn Chắn<channv_ht@caobang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-07T14:29:03+0700


		2022-09-07T14:28:27+0700




