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UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

              Số:          /BC-SVHTTDL Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2019 

  

BÁO CÁO 

Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thƣởng 6 tháng đầu năm; 

Phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƢỞNG  

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ 

chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng 

kết và nhân rộng điển hình tiên tiến"; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, 

bứt phá, hiệu quả”; Quyết định số 223/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phê duyệt Nội dung phong trào thi đua 

năm 2019 của ngành VHTTDL với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, 

sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

 Tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các phòng, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gửi Ban TĐKT tỉnh, khối thi đua III tỉnh, Bộ VHTTDL, 

Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, cụ thể:  

-  Toàn ngành có 53 tập thể và 243 cá nhân đăng ký tham gia thi đua năm 2019. 

 - Tập thể Sở VHTTDL đăng ký danh hiệu "Cờ thi đua xuất sắc" của UBND 

tỉnh Cao Bằng, Bộ VHTTDL năm 2019. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 

1.1. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, quản lý 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quản 

lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ 

đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui vẻ, an toàn, 

tiết kiệm và lành mạnh. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm phục vụ các ngày lễ 

lớn trong năm 2019; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, 

triển lãm, thể dục thể thao (TDTT), du lịch mừng Đảng, mừng Xuân; hướng dẫn, 
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kiểm tra các địa phương tổ chức lễ hội xuân. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày 

Bác Hồ về nước (28/1), Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày Quốc 

tế hạnh phúc (20/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 

kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 115 năm ngày sinh đồng chí 

Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2019)...  

Ngành VHTTDL đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc Quyết định 

ban hành Chương trình công tác năm 2019. Tham mưu tỉnh xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, đề án, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động VHTTDL hoàn 

thành kế hoạch đề ra, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, như: Tiếp tục triển 

khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 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”; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 92/NĐ-CP của 

Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình 

mới, Chương trình số 10 – CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát 

triển du lịch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo 

bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020.  

 Trình UBND tỉnh cho chủ trương tham gia các cuộc thi, liên hoan của Bộ 

VHTTDL tổ chức và đăng cai tổ chức các hoạt động VHTTDL tại tỉnh Cao Bằng năm 

2019. Xây dựng các văn bản tổ chức Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng 

(1499-2019), 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2019). 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ đối 

với hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định ban hành 

Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; chủ trương xây 

dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030. Tham mưu phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết nâng mức bồi dưỡng cho Huấn 

luyện viên, vận động viên và học sinh năng khiếu trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 25/02/2019 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng và 

quốc tế. Tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình 

CVĐC toàn cầu UNESCO”. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phối hợp phục vụ 
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các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phối hợp triển khai tổ chức thành công Lễ 

hội Về nguồn Pác Bó năm 2019; Tổ chức các hoạt động phục vụ Hội nghị ký kết 

chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Cao Bằng và Đảng ủy 

Quân chủng Hải quân Việt Nam; Tổ chức trồng cây xanh, cây cảnh và các loài hoa tại 

Di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An... 

1.2. Công tác phát triển sự nghiệp (Có biểu số liệu thực hiện chỉ tiêu kế 

hoạch kèm theo)  

1.2.1. Lĩnh vực văn hoá  

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Phối hợp phục vụ biểu diễn Chương trình chào Xuân 

Kỷ Hợi năm 2019; biểu diễn phục vụ các lễ hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện nhiệm 

vụ công tác phục vụ cơ sở. Hỗ trợ diễn viên tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 

thống Bộ đội Biên phòng; 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Tham gia Liên hoan 

Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền 

thống Bộ đội Trường Sơn do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL tổ chức, kết quả  đạt 

01 Giải A, 03 Giải B.  

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh: Triển khai thực hiện nhiệm vụ biểu diễn phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ các đoàn khách quốc tế, Trung ương lên thăm và 

làm việc tại Cao Bằng. Tổ chức biểu diễn phục vụ các hội nghị, hội thảo, lễ hội.. trên 

địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức biểu diễn trong Chương trình chào Xuân Kỷ Hợi 2019 

và Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng thu hút hơn 1.500 lượt người 

đến xem và cổ vũ. Tham gia biểu diễn phục vụ chương trình nghệ thuật Khai mạc 

Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 tại tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Văn công Hải 

quân biểu diễn phục vụ Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa 

Tỉnh ủy Cao Bằng và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam. Biểu diễn chương 

trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ chuyến công tác của 

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa; 

cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1; Biểu diễn phục vụ Hội thảo, Lễ kỷ niệm 115 năm 

Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong...  

         - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: 8 đội chiếu phim vùng cao và Đội 

chiếu phim nhựa lưu động tổ chức 702/1.404 buổi chiếu, đạt 50% KH năm, phục vụ 

trên 34.809 lượt người xem tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Rạp chiếu phim Trung tâm 

tổ chức chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Rạp được 08 buổi. 

- Thư viện tỉnh: Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trưng bày sách kỷ 

niệm các ngày lễ lớn; Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch Đề án “Phát triển văn hóa 

đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Báo 

cáo kết quả tổ chức hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4. Triển khai Đề án” Đẩy 

mạnh các hoạt động học tập suốt đời” trong các thư viện do Bộ VHTTDL chỉ đạo. 

Phối hợp tổ chức trưng bày sách, báo xuân và xếp sách nghệ thuật tại các Lễ hội 

xuân... Tổng hợp 98 tin bài “Cao Bằng qua báo chí trung ương” tuyên truyền trên bản 
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tin hàng ngày. Cấp mới 620 thẻ, phục vụ 9.800 lượt bạn đọc, 32.586 lượt sách, báo 

phục vụ.  

 - Công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý di tích và công tác tuyên truyền giáo 

dục:   

 + Bảo tàng tỉnh: Tham mưu ban hành Kế hoạch Kiểm kê di sản Văn hóa phi vật 

thể năm 2019. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lưu 

niệm đồng chí Hoàng Đình Giong. Dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Sưu tầm 02/22 hiện vật, đạt 9,1% KH năm. Hoàn thiện hồ sơ 01 di tích Bia mộ 

họ Thang, huyện Trùng Khánh, trình UBND tỉnh xếp hạng và đã được xếp hạng di 

tích cấp tỉnh, đạt 50% KH năm. Tổ chức 11 cuộc triển lãm phục vụ Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi và các lễ hội xuân và sự kiện của tỉnh với chủ đề “Giới thiệu một số hình ảnh 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”. Phối hợp với Bảo tàng 

Hải quân triển lãm ảnh với chủ đề “Biển đảo và người chiến sĩ Hải quân” phục vụ 

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân 

chủng Hải quân với Tỉnh ủy Cao Bằng. Xây dựng bộ ảnh về cuộc đời hoạt động cách 

mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong trưng bày tại di tích Hoàng Đình Giong và 

triển lãm ảnh phục vụ Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong tại 

Trung tâm Hội nghị tỉnh... 

+ Khu di tích Pác Bó: Tổ chức đón tiếp, phục vụ trên 960 đoàn khách, với tổng 

số khách khoảng 152.000 lượt khách (trong đó có trên 1.500 lượt khách Quốc tế), 

tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2018. Phối hợp tổ chức 09 cuộc triển lãm phục 

vụ tại các lễ hội xuân trên địa bàn huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Lễ hội Về nguồn 

Pác Bó và nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

1.2.2. Lĩnh vực thể thao 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về phát triển TDTT, đẩy mạnh phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chú trọng tới việc nâng cao sức khỏe 

cho người dân, vận động mỗi người tự chọn một môn thể thao hoặc một hình thức tập 

luyện phù hợp với mục tiêu nâng cao sức khỏe... đẩy mạnh  thành lập các Câu lạc bộ 

TDTT tại cơ sở. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành  tổ chức hoạt động 

TDTT và thi đấu các giải thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và các giải thi đấu thể thao 

theo kế hoạch công tác đã đề ra, qua đó, hoạt động TDTT trong công chức, viên chức 

và người lao động luôn được duy trì. Đôn đốc thực hiện tốt công tác huấn luyện, thi 

đấu, đào tạo vận động viên năng khiếu tập trung, tuyển chọn tập huấn các đội tuyển 

của tỉnh tham dự các giải khu vực và toàn quốc. Tham mưu trình UBND tỉnh về việc 

nâng mức bồi dưỡng cho Huấn luyện viên, Vận động viên và học sinh năng khiếu. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT cấp tỉnh và tham gia các giải 

khu vực và toàn quốc năm 2019.  
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Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động thi đấu các môn thể thao Mừng Đảng 

mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Chỉ đạo tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2019. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 tại huyện Trà Lĩnh (Có 12/13 huyện, thành 

phố tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, tổng số người tham gia ngày 

chạy trên toàn tỉnh là trên 46.376 người). Tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm Ngày 

Thể thao Việt Nam 27/3. Thực hiện công tác chuẩn bị phối hợp đăng cai tổ chức Giải 

Bóng bàn các Câu lạc bộ toàn quốc tại Cao Bằng.  

Công tác huấn luyện và thi đấu TDTT: Duy trì huấn luyện 70 VĐV tập trung 

Tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc đạt 05/08 giải, đạt 63% KH năm.  Đạt 03 huy 

chương, trong đó có 01 huy chương vàng nhảy cao môn Điền kinh và 02 huy chương 

đồng môn Võ Muay. Tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh đạt 04/10 giải đạt tỷ lệ 

40%.  Hỗ trợ  các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động TDTT được 12 giải, có 1.932 

người tham gia. 

1.2.3. Lĩnh vực du lịch 

 Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 10- CTr/TU 

về Phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; thực hiện Kế hoạch số 2295/KH-BCĐ về 

thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; thực hiện Nghị quyết 

92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển 

du lịch Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 08-NQ/TW  ngày 16/11/2017 của 

Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham mưu họp 

BCĐ Chương trình phát triển du lịch. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát 

triển Du lịch năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Du lịch năm 

2019. 

Tham mưu tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững 

thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”. Tổ chức Hội nghị tổng 

kết công tác du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.  

Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2019; Triển 

khai thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác 

xã năm 2019; Trồng cây xanh, cây cảnh và các loài hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt 

Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An năm 2019. 

Thực hiện các báo cáo: Tổng kết 02 năm thực hiện 3 Kế hoạch số 789/KH-

BVHTTDL, Kế hoạch 1036/KH-BVHTTDL và Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL; 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; Kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế đối ngoại năm 

2018 trong lĩnh vực VHTTDL… Tham mưu, đề xuất đối với Đề án tổ chức tuyến phố 

đi bộ tại trung tâm thành phố Cao Bằng, phương án thiết kế xây dựng công trình: Chợ 
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ẩm thực thành phố Cao Bằng của UBND thành phố Cao Bằng. Chỉ đạo các hoạt động 

trong kỳ nghỉ lễ, hè năm 2019.  

Kết quả kinh doanh du lịch ước đạt 736.018 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ, 

trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 87.844 lượt, tăng 84,4% so với cùng kỳ; 

Khách du lịch nội địa ước đạt 648.174 lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 

ước đạt 198,52 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 

64%. Tốc độ tăng trưởng du lịch ước đạt 34%. 

* Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng: Phối hợp tham mưu xây dựng Kế 

hoạch và chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du 

lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”. Tham mưu 

Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tiếp đón và 

làm việc với Đoàn đại biểu CVĐC Les Maures, Cộng hòa Pháp; đón tiếp đoàn làm 

phim Trung tâm nghiên cứu bảo tồn địa chất Đại học quốc gia Chonnam và Đài 

Truyền hình MBC của Hàn Quốc. 

Xây dựng Kế hoạch và tham gia trưng bày gian hàng tại Lễ hội văn hóa thổ 

cẩm Việt Nam lần thứ I tại tỉnh Đắk Nông. Tham gia tổ chức đánh giá tiến độ triển 

khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC với Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản, Chuyên gia UNESCO, và Ban quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO Cao 

Nguyên Đá Đồng Văn, Hà Giang. Tham gia Hội thảo quốc tế về giá trị di sản CVĐC 

tại Quảng Ngãi. 

* Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cộng đồng: Thực hiện tốt nhiệm vụ 

tuyên truyền, quảng bá, thông tin về du lịch Cao Bằng thông qua hoạt động triển lãm, 

gian hàng tham gia tại các hội chợ trong nước và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tham gia 

Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội và đăng ký gian hàng tham gia Hội 

chợ du lịch quốc tế lần thứ 15 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền 

quảng bá về CVĐC toàn cầu non nước Cao Bằng. Phối với Ban quản lý CVĐC non 

nước Cao Bằng tổ chức không gian văn hóa, tuyến điểm du lịch trong vùng CVĐC và 

triển lãm ảnh về du lịch Cao Bằng phục vụ Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững 

thông qua mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO”. Trang thông tin điện tử 

www.dulichcaobang.vn phục vụ truy cập, tìm hiểu thông tin về du lịch Cao Bằng. 

1.2.4. Công tác nếp sống văn hóa, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" và công tác gia đình 

- Công tác nếp sống văn hóa và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa": Tham mưu kiện toàn BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Báo cáo 

tình tình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018; ban hành Kế hoạch thực 

hiện Phong trào năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu Phong 

trào TDĐKXDĐSVH năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 
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30/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện các báo cáo: Số liệu văn hóa cơ sở năm 2018; Tình hình thực hiện 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; Thực trạng việc thực hiện Tiêu 

chí số 06 và 16 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 đối với các xã thuộc biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh. Báo cáo công tác quản 

lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao các chương trình 

thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2018 tại các xã về đích “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.  

* Công tác gia đình: Tham mưu kiện toàn Tổ giúp việc BCĐ công tác gia đình 

tỉnh. Báo cáo tình hình hoạt động BCĐ công tác gia đình năm 2018. Ban hành Kế 

hoạch hoạt động của BCĐ công tác gia đình năm 2019. Trình UBND tỉnh ban hành 

văn bản chỉ đạo thực hiện Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2019; văn bản chỉ đạo 

thực hiện ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Đoàn 

công tác của Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình khu vực phía 

Bắc năm 2019. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động hưởng ứng 

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). 

1.3. Các hoạt động khác 

- Hoạt động đối ngoại 

Công tác thông tin đối ngoại của ngành VHTTDL đã được triển khai đồng bộ 

có hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Về nội dung và hình thức tổ chức tuyên 

truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, du lịch và gia đình có 

sự đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của 

tỉnh Cao Bằng với bạn bè trong nước và quốc tế; Góp phần quan trọng trong việc định 

hướng, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức chính trị 

và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác đấu 

tranh giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW 

của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị 

quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược 

biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về 

“Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Tuyên 

truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VIII (Khóa 

XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-22-2018-qd-ttg-xay-dung-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-355068.aspx
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lý và bảo vệ biên giới Việt Nam – Trung Quốc… đến toàn thể cán bộ đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

Tham mưu xây dựng các văn bản triển khai thực hiện: Công văn số 

60/SVHTTDL-QLVH, ngày 25/01/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm và Quý I/2019; Kế hoạch số 11/KH-

SVHTTDL ngày 20/02/2019 về tổ chức hoạt động phục vụ Hội nghị ký kết chương 

trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Cao Bằng và Đảng ủy Quân chủng 

Hải quân Việt Nam; Công văn số 142/SVHTTDL-QLVH ngày 20/3/2019 về việc 

tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2019. 

- Công tác xã hội hóa: Lĩnh vực VHTTDL 6 tháng đầu năm đạt trên 400 triệu 

đồng. 

- Công tác cải cách hành chính 

 Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 57- CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác 

CCHC từ nay đến năm 2020; Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính (sau đây viết tắt là TTHC) của UBND tỉnh và Bộ VHTTDL năm 2019 đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành VHTTDL; gắn công tác thi đua, khen 

thưởng với nhiệm vụ CCHC. 

  Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC đảm bảo tiến độ và kết quả theo kế hoạch CCHC kế hoạch kiểm soát 

TTHC và tuyên truyền kiểm soát TTHC năm 2019. 

Thực hiện niêm yết công khai Danh mục TTHC chuẩn hóa theo các Quyết 

định số: 790/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 1226/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 1772/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh; 2244/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

gồm 110 thủ tục tại bộ phận một cửa cơ quan, Cổng thông tin điện tử cơ quan và của 

tỉnh, hình thức niêm yết bằng văn bản trên bảng hiệu và trên mạng điện tử theo quy 

định, trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh: 29; TTHC thuộc 

thẩm quyền quyết định của Sở: 64; TTHC cấp huyện: 12; TTHC cấp xã 05. 

 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông: Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: 85 TTHC; Số cơ quan, đơn vị đạt 

yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy 

định: 01. 

Hiện nay Sở có 08 phòng chuyên môn, 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  sử 

dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice trong công 

việc, tăng cường ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi, 100% công chức, 

viên chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. 
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          Sở VHTTDL có 104 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được cung cấp trên 

dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ 

https://caobang.vnptigate.vn, trong đó: có 5 thủ tục được cung cấp mức độ 2, 83 thủ 

tục được cung cấp mức độ 3 và có 16 thủ tục được cung cấp ở mức độ 4 (Theo Công 

văn số 233/SVHTTDL-VP ngày 17/5/2018 về việc lập danh mục TTHC thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến). 

 Sở VHTTDL có 01 Trang thông tin điện tử địa chỉ: sovhtt.caobang.gov.vn, duy 

trì thường xuyên, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử cung cấp cơ bản đầy đủ 

theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.       

- Công tác thanh tra, pháp chế 

Phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các phòng chức năng liên quan tiến 

hành kiểm tra 17 Lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kiểm tra 89 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ văn hóa và du lịch (Trong đó: Kiểm tra 29 cơ sở kinh doanh Karaoke; 30 

bảng, biển quảng cáo; 29 cơ sở lưu trú; 01 cơ sở kinh doanh xổ số lô tô một số Cao 

Bằng). Quyết định xử phạt hành chính 15.000.000đ do kinh doanh xổ số không đúng 

địa bàn. 

 Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, triển khai thường 

xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở tiếp 04 lượt công dân, tiếp nhận và 

giải quyết 01 đơn kiến nghị liên quan đến việc tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Phố Cũ, 

thành phố Cao Bằng. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực:  

Sở đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL ngày18/01/2019 về kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019. Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý 

luận chính trị tại Học viện hành chính khu vực 1: 02 người, CCVC đi học lớp bồi 

dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính: 02 người, công chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng kỹ năng nghiệp vụ 2019: 08 người. cán bộ đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh đối tượng 3 khóa 65 năm 2019: 04 người, cử viên chức đi học lớp Đại 

học chuyên ngành quản lý văn hóa: 01 người. 

Tổ chức đào tạo 190 em học sinh năng khiếu (trong đó có: 140 học sinh chính 

quy, 50 học sinh dự bị), đạt 127% KH năm. Xây dựng kế hoạch mở các lớp năng 

khiếu hè năm 2019; Tổ chức tập huấn và tham dự Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 

năm 2019, tranh cúp Vietcombank. Tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên môn các 

lớp năng khiếu năm học 2018-2019.  

2. Thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh 

2.1. Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước  

https://caobang.vnptigate.vn/
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Đảng bộ Sở ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 24/01/2019 v/v Tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch số 

53-KH/ĐU ngày 13/5/2019 về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ 

thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019). 

Ban hành và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ nội dung Nghị quyết Trung 

ương 6 (khóa XII) của Đảng, cụ thể: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 

17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, 

ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 

2030. 

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được thông báo, 

quán triệt dự Hội nghị đảm bảo thành phần, thời gian kế hoạch; cán bộ, đảng viên 

nghiêm túc, tập trung tiếp thu các nội dung triển khai học tập, quán triệt tại Hội nghị; 

chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp tục tự học tập thông qua các tài liệu tham khảo, 

các kênh thông tin... để từ đó linh hoạt, vận dụng nội dung chỉ đạo của cấp trên phù 

hợp, hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.  

2.2. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động thực hiện việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn công tác chuyên môn lĩnh vực 

cá nhân, đơn vị phụ trách; quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân 

dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”. 

Kết quả: 09/09 Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tập thể; 237 cán bộ, đảng 

viên, CCVC, người lao động toàn ngành xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký nêu 

gương năm 2019. 

2.3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ 

quan, đơn vị vững mạnh 

Ngay từ đầu năm, 100% chi bộ trực thuộc đăng ký “Tổ chức cơ sở đảng trong 

sạch, vững mạnh”, Đảng bộ đăng ký “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” 

năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ kết nạp 04 đảng viên mới; chuyển 

đảng chính thức: 01 đ/c; đảng viên chuyển đến: 0 đ/c; đảng viên chuyển đi 06 đ/c. 

3. Công tác khen thƣởng 

3.1. Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến 

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, cá nhân điển hình tiên tiến của Sở luôn được 

lãnh đạo Sở quan tâm; thông qua các đợt phát động phong trào thi đua nhằm phát hiện 
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các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các đơn vị để nhân rộng trong toàn 

ngành. Trong 6 tháng đầu năm, đã giới thiệu được 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong 

lĩnh vực thể thao. 

3.2. Công tác khen thưởng 

Hội đồng TĐKT Sở luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn 

ngành theo Luật TĐKT và các văn bản hiện hành của Nhà nước trên nguyên tắc dân 

chủ, công bằng, đúng người, đúng việc. 

 Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: 

- Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở VHTTDL; 

- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 01 cá nhân; danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 04 cá nhân. 

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; 

- Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở năm 2018; 

 - UBND tỉnh Cao Bằng tặng:  

+ Bằng khen cho Sở VHTTDL; 

+ Danh hiệu Cờ thi đua cho 01 tập thể đơn vị (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao 

Bằng); Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 tập thể; Bằng khen cho 27 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 - 2018;   

+ Tặng Bằng khen đột xuất cho 02 tập thể và 06 cá nhân. 

 - Giám đốc Sở tặng: 

+ Danh hiệu thi đua năm 2018: Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 237 người; 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 35 người; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 49 tập 

thể; 

+ Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 24 cá nhân. 

- Đang trình cấp có thẩm quyền xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

cho 03 cá nhân và phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cho 02 cá nhân. 

4. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm 

4.1.  Đánh giá chung  

- Ưu điểm 

 Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL đã phát huy 

những thành tựu, kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, khó khăn thực hiện và 

hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Công tác quản lý Nhà 

nước được đảm bảo; hoạt động sự nghiệp được duy trì và phát triển tốt. Nhìn chung 

hoạt động VHTTDL và gia đình đã có những bước tiến đáng kể góp phần làm thay 

đổi diện mạo về VHTTDL của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân. Kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. 

 - Hạn chế, yếu kém, nguyên nhân 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT của Sở cũng còn bộc lộ một 

số hạn chế cần khắc phục đó là: 



12 
 

 + Phong trào thi đua đã được Sở triển khai đồng bộ đến các phòng, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc, song việc thực hiện ở một số đơn vị chưa mạnh; nội dung thi đua 

đã cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế song chưa chú trọng đến giải 

pháp thực hiện, hình thức tổ chức thi đua. 

 + Công tác chỉ đạo và sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể 

quần chúng trong thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị trực thuộc chưa rõ nét. 

 + Công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tuy đã đạt được kết quả 

nhất định song vẫn chưa đều, chưa mạnh dạn. Một số cán bộ, công chức, viên chức 

chưa nhận thức rõ vai trò của công tác TĐKT để làm động lực phấn đấu trong công 

tác. 

 + Kinh phí hoạt động phong trào VHTTDL còn hạn chế. 

4.2. Bài học kinh nghiệm  

Một là: Phát huy vai trò của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở; sự phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ của các tổ chức đoàn thể trong việc phát động và tổ chức thực hiện các 

phong trào thi đua. 

Hai là: Đẩy mạnh công tác phổ biến văn bản, tuyên truyền về TĐKT. Biểu 

dương kịp thời, phổ biến học tập và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt. 

Ba là: Thực hiện dân chủ, công khai, đúng luật, khắc phục bệnh thành tích 

trong bình xét, đánh giá công tác TĐKT. 

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác TĐKT. Tổ chức sơ 

kết tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, điều chỉnh và có giải pháp 

chỉ đạo kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

Năm là: Đẩy mạnh thi đua, lồng ghép nội dung thi đua với nhiệm vụ chuyên 

môn thường xuyên của ngành, của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị để thi đua trở thành 

nền nếp và ngày càng sâu, rộng trong mỗi cơ quan, đơn vị. 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt và vượt 

các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019. Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính gắn với công tác TĐKT, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong 

sạch, vững mạnh. 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác TĐKT tới các 

phòng, đơn vị; tham gia thực hiện tốt công tác thi đua Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi 

biên giới phía Bắc, Khối thi đua III (VH-XH) tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
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II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về  công tác 

TĐKT. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của Hội đồng TĐKT các cấp về công tác 

TĐKT.  

- Xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với từng 

giai đoạn để thực hiện có hiệu quả. 

- Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện công tác TĐKT với kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân hằng năm. 

- Chú trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên 

tiến; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về TĐKT của các phòng, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo công tác TĐKT 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận:  

- Bộ VHTTDL; 

- Ban BTĐKT, Sở Nội vụ; 

- Khối TĐ III tỉnh; 

- Cụm TĐ 7 tỉnh MNBGPB; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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