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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ  

 

Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các phòng, đơn vị trong 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị 

về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW thành các nhiệm 

nội dung nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của ngành VHTTDL. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Nhiệm vụ  

1.1. Lĩnh vực văn hóa 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng mô hình thư 

viện cơ sở phục vụ đồng bào miền núi, biên giới, vùng sâu vùng xa. Xây dựng tủ 

sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-

2030, phấn đấu đến năm 2025 có 90% bảo tàng, nhà trưng bày tại các khu, điểm 

du lịch được số hoá, cung cấp dịch vụ du lịch thực tế ảo phục vụ du khách. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025: Tham mưu UBND tỉnh ban hành và 

thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc 
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các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 

2025”; Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2025”; Triển khai Kế 

hoạch thực hiện Dự án bảo tồn, phát huy giá trị  văn hóa truyền thống tốt đẹp các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng 

tỉnh Cao Bằng. 

 Quan tâm khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của 

các dân tộc thiểu số có dân số ít người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như Lô Lô, Sán 

Chỉ.... khôi phục nghề truyền thống có nguy cơ mai một như: trồng bông, dệt vải, 

dệt thổ cẩm; Bảo tồn các lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc. Tham mưu 

HĐND tỉnh ban hành 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. 

1.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Triển khai Đề án xây dựng Khu 

liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng; Đề án khai thác dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo, 

thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. 

1.3. Lĩnh vực Du lịch 

* Về công tác Quy hoạch, đầu tư du lịch 

Thực hiện tích hợp phát triển các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh trong tổng thể quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đầu tư và khai thác điểm đến độc đáo, tạo 

ra phong trào đi du lịch Cao Bằng của các nhóm, cộng đồng du lịch và tạo ra các 

hiệu ứng truyền thông trên báo chí cũng như trên các mạng xã hội. Xây dựng hạ 

tầng theo hướng đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích quốc gia đặc biệt, các danh 

thắng quốc gia, các khu, điểm du lịch trọng điểm gắn với bản sắc văn hóa dân tộc 

và vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

* Về xúc tiến quảng bá; phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch 

Tiếp tục xây dựng và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo, có 

giá trị kinh tế cao, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc, phù hợp với nhu cầu 

của thị trường. Tập trung triển khai các dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao 

phục vụ khách du lịch. Phát triển hệ thống các cửa hàng bán hàng đặc sản của 

tỉnh, tập trung giới thiệu, quảng bá những sản phẩm OCOP của địa phương. Triển 

khai hệ thống biển, bảng chỉ dẫn trên các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh. Phát triển 

đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên tại các điểm di sản. Trên cơ sở tài nguyên 

du lịch và lợi thế địa hình của địa phương phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể 

thao tạo sản phẩm du lịch đặc sắc như: bay dù lượn, đua xe đạp, marathon, Giải 

chạy chinh phục đỉnh Phja Oắc …thu hút sự quan tâm của khách du lịch. 

* Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong du lịch 
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Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 về 

việc ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng năm 2022 tỉnh Cao Bằng. Nâng cấp, phát triển cổng thông tin du lịch, Công 

viên địa chất Non nước Cao Bằng và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di 

động; số hóa dữ liệu du lịch. 

* Về khai thác và phát huy danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng 

Triển khai xây dựng và phát huy giá trị CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2026 theo tiêu chí của UNESCO đối với danh 

hiệu CVĐC toàn cầu. Nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả các tuyến du lịch 

truyền thống và 03 tuyến du lịch địa chất; phát triển các tuyến du lịch mới, đặc 

sắc. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các CVĐC tiềm năng và 

CVĐC toàn cầu UNESCO để làm cầu nối thúc đẩy hợp tác về các mặt kinh tế - xã 

hội giữa Cao Bằng với các quốc gia trên thế giới. 

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Tổ chức các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng về các nội dung liên quan đến lĩnh 

vực du lịch (báo cáo thống kê du lịch, kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, kỹ 

năng đón khách, kỹ năng nấu ăn tại các điểm du lịch cộng đồng…). 

2. Giải pháp thực hiện 

- Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về về phương hướng phát triển kinh tế 

- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các kế hoạch phát triển kinh té xã hội 

giai đoạn và hàng năm; các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai các nội dung của 

Kế hoạch. 

- Kịp thời động viên khen thưởng các phòng, đơn vị có nhiều đóng góp cho 

sự phát triển ngành VHTTDL và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo các phòng, đơn vị quán triệt, triển 

khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/CP ngày 

01/8/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an 

ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng 

chuyên môn đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, thực 

hiện chế độ báo cáo kịp thời khi có yêu cầu. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 

của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - 

xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT; VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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