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BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 14/01/2021 của Tỉnh ủy 

Cao Bằng về việc phân công chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy năm 2021; Công văn số 173/UBND-VX ngày 21/01/2021 về việc chuẩn bị 

dự thảo văn bản trình các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Quyết định 

số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về ban hành Chương trình công tác năm 2021 

của UBND tỉnh; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2688/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

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 tổ chức các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tiêu biểu như: Các hoạt động kỷ niệm 80 

năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 

28/01/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng 

(21/02/1961- 21/02/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021; các hoạt động tuyên 

truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 

2021- 2026; kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2021); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 

25/8/2021); kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 

28/8/2021); kỷ niệm Ngày Giải phóng Cao Bằng; Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 

23/11;... 
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Ban hành các văn bản tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chỉ đạo các đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Tích cực tham mưu tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động VHTTDL đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước, như: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về 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"; Kế hoạch tham gia các giải khu vực và toàn quốc, tổ chức các giải thi đấu tại 

tỉnh năm 2021; các văn bản triển khai Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX... 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công 

vụ, phòng chống lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành phụ trách. Đẩy mạnh công tác CCHC, 

tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đôn đốc thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế năm 2022. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 

2020-2025; báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn 

thuộc các đơn vị trực thuộc sở. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức chuyên 

ngành VHTTDL. Ban hành và phối hợp triển khai các nội dung trong Kế hoạch 

CCHC năm 2021; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025. Triển khai cuộc thi “Sáng 

kiến, giải pháp về Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2021” tới công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành.  

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1202/2008/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền 

thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng”. Chỉ 

đạo phát động phong trào thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 

địa phương. Kiện toàn Hội đồng TĐKT; kiện toàn các khối giao ước thi đua thuộc 

Sở. Ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến ngành 

VHTTDL giai đoạn 2021 – 2025, toàn ngành có 25 tập thể và 71 cá nhân đăng ký 

điển hình tiên tiên giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai công tác xét sáng kiến, chuẩn 

bị bình xét thi đua khen thưởng cuối năm 2021. Trình Hội đồng chuyên ngành cấp 

nhà nước xét tặng nghệ sỹ ưu tú cho 01 người.  

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn và phát huy 

giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 và giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021 toàn ngành. Chỉ đạo rà soát 
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xây dựng phương án chuyển nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước. Ban hành Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Đôn đốc thực hiện các 

chương trình, dự án của ngành. 

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước và phát triển chính quyền số 2021. Tiếp tục triển khai sử dụng có 

hiệu quả các Phần mềm quản lý văn bản Ioffice-VNPT, phần mềm một cửa điện tử 

VNPT-Igate... 100% văn bản điện tử phát hành có sử dụng chữ ký số; trên 90% 

thông tin theo quy định được cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL. 

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Tiếp tục áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 

trong các phòng quản lý nhà nước. Trình UBND tỉnh ban hành TTHC chuẩn hóa 

lĩnh vực VHTTDL. Trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trình UBND tỉnh công bố danh 

mục TTHC mới và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực du lịch và lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL. Ban 

hành Quy chế văn hóa công vụ; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước. Tính đến ngày 

15/11/2021, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 81 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết đúng và 

trước hạn 75 hồ sơ thủ tục, đang giải quyết 06 thủ tục. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức ký 

kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Ban hành Kế hoạch phối hợp 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thư viện trong trại giam, trại tạm 

giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2021 - 2025. Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn  

 2.1. Lĩnh vực văn hoá và gia đình  

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục 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”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án “Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu 

số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021”; văn 

bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2021; 

văn bản chỉ đạo tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình 

Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2021; Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu 
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xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây 

dựng gia đình trong tình hình mới. Tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố 

và công trình công cộng tỉnh Cao Bằng đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đối với tuyến đường phía Nam, 

thành phố Cao Bằng.  

 Trình Bộ VHTTDL về việc thực hiện Dự án Bảo tồn làng văn hoá dân tộc 

Tày tại Bản Giuồng, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa. Trình UBND tỉnh, Bộ 

VHTTDL hồ sơ khoa học di sản “Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục người 

Dao đỏ” xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đề nghị đưa vào Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án đặt tên đường phố 

tại các các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết quy định mức 

hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ, xóm dân phố sau sáp nhập. Tham mưu BCĐ 

công tác gia đình tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021. 

Phối hợp UBND huyện Trùng Khánh, huyện Thạch An tổ chức Lễ phát động và 

đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Hướng dẫn triển 

khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Đức Xuân (Thạch An), xã 

Phong Châu (Trùng Khánh). Tham mưu BCĐ ban hành Kế hoạch phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Kết quả, gia đình đăng ký 

danh hiệu văn hóa có 115.196/126.867 đạt 91%; Xóm, tổ dân phố đăng ký danh 

hiệu văn hóa có 1.338/1.462 đạt 91,5%; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký 

danh hiệu văn hóa có 1.474/1.497  đạt 98%. Tham mưu kiện toàn BCĐ Phong trào 

và BCĐ Công tác gia đình năm 2021. 

Trình UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng thuộc Khu di 

tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Hoàn thiện xây 

dựng cơ sở dữ liệu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (quay phim, 

chụp ảnh, bài viết) phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị trang 

phục truyền thống. Tổ chức thành công Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang phục 

dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. 

 Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch thực hiện vốn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch Triển khai thực 

hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương 

cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025” năm 2021; Kế hoạch tham gia Ngày 

hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu năm 2021… 

Hoàn thành các báo cáo: Báo cáo Kết quả đóng góp của văn nghệ sỹ trong 

năm 2019, 2020;  Báo cáo Kết quả triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 

2021; Báo cáo Đề án 19 về “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 

trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025”; Báo cáo thực hiện 

vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Báo cáo số liệu thực 
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hiện Kế hoạch bền vững dự án BMGF giai đoạn 2017-2020; Báo cáo công tác bảo 

tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số; Đánh giá thực trạng 

sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng... Tiếp nhận 

thẩm định và giải quyết 47 hồ sơ, trong đó có 42 hồ sơ thông báo sản phẩm Quảng 

cáo; 03 giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích; 02 chứng chỉ hành nghề tu bổ di 

tích. 

 * Kết quả thực hiện chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa  

 - Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Phát hành 3/4 Bản tin VHTTDL 

đạt 75% KH năm. Hoàn thiện 9/8 cụm pa nô, đạt 113% KH năm. Hoạt động Nhà 

văn hóa trung tâm 30/35 buổi, (trong đó 10 buổi hỗ trợ và phục vụ nhiệm vụ chính trị), 

đạt 86% KH. Chiếu phim vùng cao đạt 881/1.008 buổi, đạt 87% KH, ước phục vụ 

trên 81.018 lượt người nghe (Trong đó: 453 buổi chiếu phim và 423 buổi phát thanh 

bằng loa). Chiếu phim phục vụ chính trị được 2/10 buổi, đạt 20% KH. Tham gia xúc 

tiến quảng bá du lịch 1/3 cuộc đạt 33% KH. Biểu diễn phục vụ Lễ trao tặng danh 

hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đồn Biên phòng Đàm Thủy; Biểu diễn 

phục vụ nhân dân khu vực biên giới... tổng số 05 cuộc. Hướng dẫn tập luyện, chuẩn 

bị ra mắt đội văn nghệ xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. Tuyên 

truyền bằng xe loa lưu động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 26 buổi. Trưng bày ấn phẩm tại 

các sự kiện, hội nghị, hội thảo 7 cuộc. 

Công tác thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục được quan tâm, chú 

trọng triển khai.Trong 11 tháng đầu năm đã đăng tải 133 tin, bài, văn bản; website 

dulichcaobang.vn thu hút 947.290 lượt truy cập, caobangtourism.vn thu hút 477.642 

lượt truy cập. Thực hiện việc số hóa các ấn phẩm du lịch để quảng bá rộng rãi trên 

Internet. Trưng bày ấn phẩm quảng bá du lịch tại 07 sự kiện, hội nghị, hội thảo. 

Tiếp tục hoàn thiện video Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Tham gia các hoạt động trong chương trình du lịch “Qua những 

miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại Thái Nguyên năm 2021. Hoàn thiện Kế hoạch 

và thực hiện công tác chuẩn bị tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Lai 

Châu. 

 - Đoàn Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (23/01/1961 -23/01/2021). Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ các đoàn khách Trung ương 

lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. Biểu diễn phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội lên 

thăm và làm việc tại Cao Bằng; Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương; Gặp mặt 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; khai mạc 

Hội thi hát dân ca trình diễn trang phục dân tộc năm 2021; gặp mặt văn nghệ sỹ tiêu 

biểu Xuân Tân Sửu 2021; Phối hợp tổ chưc ghi hình chương trình nghệ thuật “Ngày 

hội non sông”phục vụ tuyên truyền bầu cử. Biểu diễn chào mừng khai mạc, bế mạc 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại Thái 

Nguyên; Biểu diễn tại Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động 

tiêu biểu; Phối hợp với Truyền hình Quân đội quay hình chương trình kỷ niệm 110 
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năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước. Cử 

diễn viên tham gia Đoàn làm phim của Ban Tuyên giáo “Theo dòng lịch sử” kỷ 

niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biểu diễn phục vụ Vòng 

chung khảo Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng ủy Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Biểu diễn chào mừng Đại hội đại biểu Phụ 

nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI. Biểu diễn chào mừng đoàn khách của Tỉnh ủy Hải 

Phòng lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 

hình Cao Bằng ghi hình chương trình nghệ thuật phát sóng chào mừng Quốc khánh 

2/9; ngày Giải phóng Cao Bằng 3/10; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. 

Đội Tuyên truyền lưu động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền trước và sau bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên truyền phòng chống dịch Covid 

và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm. Kết quả, 11 tháng đầu năm 2021 Đoàn tổ chức 

biểu diễn 45/90 buổi, đạt 50% KH. Đội tuyên truyền lưu động hoạt động 93/120 

buổi, đạt 78% KH. Phục vụ trên 30.000 lượt người.  

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

niệm các ngày lễ lớn. Trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật với chủ đề: “Đưa Nghị 

quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi 

cấp tỉnh. Xây dựng dự thảo Kế hoạch “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Cao Bằng năm 2021, trao tặng 47 giải cho các cá nhân và 

tập thể, chọn gửi 20 bài dự thi xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết toàn quốc tổ 

chức tại Hà Nội, kết quả đạt 01 giải Khuyến khích. Tổ chức và trao giải Cuộc thi 

“Vẽ tranh theo chủ đề về sách” dành cho độc giả thiếu nhi Thư viện tỉnh. Xây dựng 

kịch bản, tập luyện và ghi hình chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện 

tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (1911- 2021), kết quả, Thư viện tỉnh Cao Bằng được Giải Nhì 

trong số 18 tỉnh tham gia Liên hoan. Đưa sách đi phục vụ ngoài thư viện. Phối hợp 

tổ chức phục vụ xe lưu động tại 10 trường học trong tỉnh, phục vụ bạn đọc tại phố đi 

bộ Kim Đồng. Triển khai 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. Xây 

dựng được 05 tủ sách cơ sở. Bổ sung sách mới 1.986 bản/4.000 bản đạt 49% KH. 

Cấp mới 1.347 thẻ/2.700 thẻ đạt 50% KH, phục vụ 29.281 lượt/52.000 lượt bạn đọc 

đạt 56% KH và phục vụ 83.937/lượt/140.000 lượt sách báo đạt 60% KH. Luân 

chuyển sách đến 36/50 Điểm Bưu điện Văn hóa xã đạt 72% KH.  

- Bảo tàng tỉnh: Thực hiện tốt công tác sưu tầm, kiểm kê, tuyên truyền giáo 

dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Sưu tầm được 29/22 hiện vật đạt 132% 

KH. Tham mưu trình và được Bộ VHTTDL Quyết định xếp hạng 02 di tích cấp 

quốc gia (Di tích Hang Ngườm Chiêng và di tích Mắt thần núi, huyện Trùng 

Khánh). Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Bảo vệ 

và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi 
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vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025". Xây dựng kế 

hoạch khai quật khảo cổ khu vực "Cố đô Cao Bình", xã Hưng Đạo, thành phố Cao 

Bằng trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tọa đàm thống nhất nội dung các di tích: 

Dinh thự họ Nông, thị trấn Bảo Lạc; Các di tích liên quan đến Vương triều Mạc ở 

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Hoàn thiện bản thảo nội dung cuốn sách "Bức 

tranh văn hóa các dân tộc Cao Bằng. Phối hợp với huyện Hòa An tổ chức lễ công bố 

Quyết định Bảo vật Quốc gia "Bia ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái tổ, xã Hồng 

Việt, huyện Hòa An". Hoàn thành kế hoạch kiểm kê di tích và danh lam thắng cảnh 

đợt 1 (huyện Hà Quảng, Hòa An). Xây dựng kế hoạch kiểm kê di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình. 

Khảo sát lập danh mục hiện vật dự kiến sưu tầm. Hoàn thiện lý lịch các di tích dự 

kiến trình xếp hạng. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Triển lãm 

bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa, ảnh trong cộng đồng ASEAN và tranh ảnh về 

non nước Cao Bằng tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Triển lãm tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát hành video tuyên truyền sau bầu cử trên trang 

thông tin điện tử của ngành. Trưng bày bổ sung di tích Cơ quan Tỉnh ủy, phố Vườn 

Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

 - Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh: Đón tiếp khoảng trên 569 

đoàn khách, với tổng số khách trên 73.959 lượt khách đạt 34% KH năm. Trong đó 

lượt khách tham quan tự do trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là trên 7.500 lượt 

khách; khách tham quan trong dịp lễ 30/4-01/5/2021 là trên 18.000 lượt khách. Phối 

hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức thành công hội 

thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào 

cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021). Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 110 

năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tăng cường công tác quản lý di tích. 

Thực hiện chỉnh trang khuôn viên và bố trí lực luợng hợp lý tại các di tích quốc gia 

đặc biệt kịp thời phục vụ công tác đón tiếp khách tham quan. Phối hợp tham gia tổ 

chức triển lãm ảnh được 04 cuộc. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ 

chức chương trình kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(9/7/1960 – 9/7/2021) tại Khu di tích QGĐB Pác Bó. Tạo điều kiện cho đơn vị thi 

công tiến hành sửa chữa công trình Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng các 

video clip tuyên truyền quảng bá các giá trị di tích QGĐB thuộc Ban quản lý. Tiếp 

tục hoàn thiện bản thảo ấn phẩm tuyên truyền “Khu di tích QGĐB Pác Bó - 50 năm 

hình thành và phát triển”. 

 2.2. Lĩnh vực TDTT 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai: Kế hoạch số 289/KH-UBND 

ngày 04/12/2021về hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia giải khu vực, 

toàn quốc năm 2021; Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Các văn bản triển khai Đại hội TDTT tỉnh 

Cao Bằng lần thứ IX. Tham mưu ban hành Điều lệ Đại hội TDTT lần thứ IX năm 
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2022 và  Quyết định mức chi giải thưởng cho các giải thi đấu thể thao, mức chi tổ 

chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Cao Bằng. Tham mưu ban hành Quyết định 

1253/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT 

tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2021 – 2022; ban hành phân công nhiệm vụ và quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Cao Bằng lần thứ IX 

năm 2021-2022. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1606/KH-UBND ngày 

29/6/2021 triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trình UBND tỉnh Kế 

hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về 

TDTT đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham mưu hoàn thiện Chỉ thị của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

TDTT giai đoạn 2021-2030 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. 

Tham mưu Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tại khu Đô thị mới, sân 

golf, các công trình văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em và người cao tuổi. Trình 

UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Cao Bằng. Tham mưu xây 

dựng Đề án quản lý khai thác dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai 

nạn, đuối nước cho trẻ em năm 2021; Kế hoạch thực hiện kết luận của Phó Tổng 

cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng. Phối hợp 

tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ công chức, cộng tác viên thể dục 

thể thao cơ sở theo “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” 

tại tỉnh Cao Bằng năm 2021. Ban hành điều lệ các giải thể thao tổ chức tại tỉnh. 

Khảo sát triển khai mô hình Bóng đá cộng đồng; Khảo sát các địa điểm bay Dù lượn 

tại tỉnh Cao Bằng. Đề xuất với Tổng cục TDTT đăng cai tổ chức giải Bóng bàn các 

cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021. Phối hợp với Sở Giáo Dục và Đào tạo tổ chức 

thành công Hội Khỏe Phù đổng tỉnh Cao Bằng lần thứ X năm 2021. Phối hợp với 

Tổng cục TDTT và Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

thành công Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh “Non sông liền một giải” và thi đấu Chặng 1 tại thành phố Cao Bằng.  

- Công tác đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật: Tổ chức đào tạo thể thao 

thành tích cao 80/80 vận động viên, đạt 100% KH. Trong đó có 02 đội tuyển tỉnh, 

đội tuyển trẻ tỉnh đào tạo ở 12 môn thể thao. Đào tạo 160/160 học sinh năng khiếu, 

đạt 100% KH, trong đó có 15 lớp tại Thành phố, 01 lớp tại huyện Thạch An, 01 lớp 

tại huyện Bảo Lạc, 01 lớp tại huyện Quảng Hòa và 03 lớp tại huyện Trùng Khánh. 

Đào tạo 70 học sinh hệ dự bị, tạo nguồn học sinh cho đội tuyển năng khiếu chính 

quy. Tham mưu tổ chức thành công 8/11 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 73% KH năm. 

Tham gia 11/8 giải khu vực và toàn quốc, đạt 138% KH năm (trong đó có 3 giải cấp 
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toàn quốc, 8 giải cấp khu vực). Số huy chương các loại đạt được 23/30 huy chương, 

đạt 76% KH năm (trong đó có 2 Huy chương Vàng; 8 Huy chương Bạc; 13 Huy 

chương Đồng). Tham gia cuộc thi TOYTA chiếc ô tô mơ ước của em lần thứ 10 

năm 2021 đạt 02 giải khuyến khích; Triển lãm giải thưởng mĩ thuật thiếu nhi năm 

2021 đạt 02 giải ba. Số vận động viên đạt cấp I quốc gia 3/1 VĐV, đạt 300% KH. 

Mở 10 lớp năng khiếu và 6 lớp bơi phổ cập hè năm 2021. Phối hợp, giúp đỡ các đơn 

vị tổ chức được 13 giải thể thao phong trào, thu hút hơn 2.380 vận động viên tham 

gia.  

 2.3. Lĩnh vực du lịch 

Tham mưu Tỉnh ủy  thành lập Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về Du lịch 

– Dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng dự thảo về lĩnh vực du lịch 

tại các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của tỉnh. Tham mưu các văn bản: 

Quy chế hoạt động, Phân công nhiệm vụ, Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp 

việc, Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về Phát triển Du lịch – Dịch vụ giai đoạn 

2022 – 2025. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đề nghị phê duyệt danh sách và 

quyết định hỗ trợ kinh phí Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19. Xây dựng dự thảo: Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Đề án Phát triển Du 

lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch tổ chức 

Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng tại Hà Nội; Trình UBND tỉnh Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo "Giải 

pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác giá trị văn hóa truyền thống 

của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và 

Cao Bằng". Xây dựng và triển khai các kế hoạch: Đón tiếp và làm việc với Đoàn 

khảo sát thực địa xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2035”; tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch và 

Công viên địa chất năm 2021; ký cam kết thiết lập đối tác CVĐC toàn cầu 

UNESCO non nước Cao Bằng; tham gia Chương trình “Qua những miền Di sản 

Việt Bắc” tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII năm 2021; phối hợp với UBND huyện 

Nguyên Bình tổ chức tập huấn về du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao; tổ chức lớp 

tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng tại Bản Giuồng, xã Tiên Thành, 

huyện Quảng Hòa.  

Tham mưu các nội dung liên quan Chương trình chào đón Đoàn caravan (du 

lịch tự lái) đầu tiên đến Cao Bằng tại Pác Bó; Chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc sở tổ chức hoạt động Kỷ niệm 61 năm 

ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam. Phối hợp với Trường Quản lý Cán bộ 

VHTTDL triển khai lớp tập huấn về công tác Bảo vệ môi trường tại tỉnh Cao Bằng, 

có 100 học viên tham gia. Hỗ trợ Công ty Truyền thông và sản xuất truyền hình 

Việt Nam, VTV4, VTV1 (Chương trình chuyển động 24h) thực hiện phim quảng bá 
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du lịch Cao Bằng; hỗ trợ đoàn khảo sát của Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt 

Nam về khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch mạo hiểm tại tỉnh Cao Bằng. 

Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động phục hồi và kích cầu du lịch Cao Bằng 2 

tháng cuối năm 2021 và Quý I/2022. 

Kết quả kinh doanh du lịch 11 tháng đầu năm 2021: Tổng lượt khách ước đạt 

392.138 lượt, giảm 28,8 so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt: 

1.356 lượt, giảm 88,5% so với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa ước đạt 390.782 lượt, 

giảm 27,5 % so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 63,835 tỷ đồng, giảm 10,5% so với 

cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 14,5 %. 

-  Ban quản lý Công viên địa chất (CVĐC): Thực hiện Kế hoạch Triển khai 

nhiệm vụ xây dựng CVĐC  toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2021. 

Phát hành 03 Bản tin CVĐC Non nước Cao Bằng. Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh 

niên tổ chức chung kết Cuộc thi Thanh niên với diễn đàn mạng lưới CVĐC toàn cầu 

UNESCO 2021, cử 01 thí sinh tham dự vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi “Tuyển 

chọn học sinh, sinh viên tham gia Diễn đàn Thanh niên CVĐC toàn cầu UNESCO” 

do Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết 

quả, đại diện của tỉnh Cao Bằng đã giành giải nhất trở thành đại diện chính thức của 

Việt Nam tham gia Diễn đàn Thanh niên CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ nhất. Tổ 

chức Hội thảo trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động giáo dục về 

Công viên địa chất trong trường học”. Tổ chức được 6 lớp tập huấn, tuyên truyền về 

CVĐC. Hoàn thành nội dung Triển khai Dự án chuẩn bị hồ sơ CVĐC Non nước 

Cao Bằng trình UNESCO phục vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu Non 

nước Cao Bằng. Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ CVĐC toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng” cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trong 

vùng CVĐC. Gửi 01 video quảng bá CVĐC Non nước Cao Bằng tham dự liên hoan 

phim Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 1.  

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xứ lý vi phạm 

Tiến hành thanh tra chuyên ngành lĩnh vực VHTTDL và gia đình tại huyện 

Hòa An  về việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch và gia đình tại đơn vị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông huyện Hòa An. Thanh tra hành chính trong việc thực hiện các 

quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý nhà nước 

về bảo tồn, bảo tàng tại đơn vị Bảo tàng tỉnh.  

Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, karaoke, quảng 

cáo, thể thao và lưu trú du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố. Kết quả, kiểm tra 

03 Lễ hội (Lễ hội Chùa Đà Quận -xã Hưng Đạo, Lễ Hội Đền Kỳ Sầm -xã Vĩnh 

Quang, Lễ hội Chùa Phố Cũ-Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng); 268 cơ sở 

dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo (157 cơ sở lưu trú du lịch; 75 cơ sở 

Karaoke; 33 cơ sở Quảng cáo; 03 Cơ sở Thể thao). Xử phạt hành chính 34.250.000 

đồng. Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL việc chấp 

hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công tác tiếp dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo được duy trì. Ban hành Quy chế tiếp công dân năm 2021; Nội quy 
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tiếp công dân; Thông báo lịch tiếp công dân; Công khai địa chỉ đường dây nóng và 

hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2022.  

3. Hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật, các 

cơ sở lưu trú bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.   

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid 19 và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.  

Sở VHTTDL đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 19 

hướng dẫn viên du lịch, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định: Quyết định 

số 1370/QĐ-UBND ngày 03/8/2021; Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 09/8/2021; 

Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. Căn cứ các quyết định phê duyệt kinh 

phí của UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã trình xin bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ người 

lao động là Hướng dẫn viên tại tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 

mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, tổng kinh phí hỗ trợ 70.490.000 đồng. Tuy nhiên 

đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh vẫn chưa cấp kinh phí cho Sở VHTTDL để kịp 

thời hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 27 viên chức hoạt 

động nghệ thuật (viên chức Đoàn Nghệ thuật tỉnh), mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, 

tổng số kinh phí 100.170.000 đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh 

phí hỗ trợ tại Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.  

Căn cứ các văn bản của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển 

khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch Covid-19; căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL thường 

xuyên phối hợp chặt chẽ với Điện lực Cao Bằng trong công tác rà soát, hỗ trợ các 

đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách ưu đãi 

giảm giá điện. Kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện từ tháng 6 đến nay là 

1.139 đơn vị, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm:  

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, mỗi đảng viên, công chức, viên chức luôn 

có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; đoàn kết nội bộ; kỷ luật, kỷ cương 

công tác được bảo đảm. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm tham mưu, phối hợp 

trong công tác, mọi nhiệm vụ cơ quan, nhiệm vụ chung của địa phương được triển 

khai cơ bản đúng tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, với sự 

phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương, toàn ngành VHTTDL đã hoàn 

thành cơ bản nhiệm vụ công tác đề ra. Trong đó, thực hiện hiệu quả công tác tham 
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mưu, triển khai các nội dung nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND tỉnh; 

chương trình công tác của ngành.  

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các 

ngày lễ của đất nước và địa phương. Công tác quản lý phát huy giá trị các di tích, 

các điểm di sản, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm kịp thời. 

Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở đảm 

bảo công tác phòng chống dịch, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” ngày càng được các cấp các ngành quan tâm triển khai.  

Phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung phục vụ cho kỳ tái thẩm định danh 

hiệu CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá du 

lịch được đẩy mạnh thực hiện qua không gian mạng. Việc xây dựng các chương 

trình, đề án về phát triển du lịch – dịch vụ được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến cơ 

sở. Nhiều cuộc thi được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú thu hút nhiều đối 

tượng, thành phần tham gia.  

 Tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động trong toàn ngành đoàn 

kết, có tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.  

2.  Hạn chế và nguyên nhân: 

Ngành VHTTDL đã tích cực tham mưu các văn bản, công tác chuẩn bị tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần 

cho nhân dân. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên các hoạt 

động của ngành cơ bản bị tạm dừng, hoãn, giảm quy mô tổ chức để đảm bảo công 

tác phòng chống dịch. Cơ bản kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội 11 tháng đầu năm đạt thấp, chưa đảm bảo theo kế hoạch. 

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao chưa được quan tâm đầu tư tương xứng 

với quá trình phát triển kinh - tế xã hội hiện nay. Một số công trình, cơ sở vật chất 

xuống cấp, chưa kịp thời đầu tư sửa chữa do khó khăn về kinh phí, ảnh hưởng đến 

hoạt động của ngành. Nhiều địa phương, cơ sở chưa có Nhà văn hóa hoặc nhà văn 

hóa chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Công tác xã hội hóa các hoạt động VHTTDL 

còn hạn chế. Nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các khu du lịch còn ít. 

Một số mặt công tác thuộc các lĩnh vực thực hiện chưa kịp thời, còn chậm 

tiến độ, chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các bộ phận đối với các hoạt động của ngành đã 

được nâng lên nhưng đôi lúc chưa thực sự quyết liệt. Một số ít cán bộ thiếu kinh 

nghiệm, chưa chủ động tham mưu đề xuất nhiệm vụ chuyên môn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 

2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

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 tuyên truyền kỷ niệm Ngày 

hội Quốc phòng toàn dân, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung tham mưu hoàn thiện các Nghị 

quyết trình HĐND tỉnh theo kế hoạch phân công. Hoàn thiện Kế hoạch công tác 
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thanh tra, kiểm tra năm 2022. Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

VHTTDL trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục xây dựng chương trình 

công tác của ngành năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. 

 Chỉ đạo các phòng, đơn vị thanh quyết toán, đảm bảo công tác giải ngân năm 

2021. Đôn đốc hoàn thành các gói thầu, chương trình, đề án của ngành. Chỉ đạo 

đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2021. Tăng cường công tác phối hợp 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

2. Các hoạt động chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực văn hóa và gia đình 

Tham mưu họp BCĐ chuẩn bị sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021. 

Tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phong trào 

TDĐKXDĐSVH năm 2021. Báo cáo kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, tang và lễ hội năm 2021.Triển khai thực hiện biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 

chính trị đột xuất của tỉnh, phục vụ những ngày lễ kỷ niệm của tỉnh, của đất nước. 

Tiếp tục hoàn thiện phiếu kiểm kê di tích tại các huyện Hà Quảng, Hòa An. Tiếp tục 

hoàn thiện hồ sơ hiện vật sưu tầm năm 2021. Hoàn thành trưng bày bổ sung tại di 

tích Cơ quan Tỉnh ủy Cao Bằng. Tiến hành các thủ tục trình xếp hạng di tích cấp 

tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động chiếu phim, trưng bày sách, ghi hình chương trình 

nghệ thuật, các hoạt động tại Khu di tích QGĐB Rừng Trần Hưng Đạo kỷ niệm 77 

năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021). Phát hành Bản 

tin số quý IV/2021. Hoàn thiện công tác chuẩn bị, tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc 

Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức cấp thẻ, 

phục vụ sách lưu động tại một số trường học trên địa bàn Thành phố: Trường THPT 

Thành phố, THPT Bế Văn Đàn, Trường PTDT Nội trú tỉnh…  

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Tiếp 

tục tham mưu xây dựng Đề án khai thác dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể 

thao và Nghệ thuật Cao Bằng. Tiếp tục tham mưu tổ chức các hoạt động thể thao 

theo Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 04/02/2021 về tổ chức các hoạt động thi đấu 

thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực và toàn quốc năm 2021 và các hoạt 

động phối hợp với các Sở, ban, ngành khác. Tham mưu các văn bản tổ chức Đại hội 

TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. Tổ chức giải Quần vợt tỉnh Cao Bằng 

mở rộng năm 2021. Tham mưu các văn bản phối hợp và chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết tổ chức Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc tại tỉnh Cao Bằng. Tiếp 

tục tham mưu mô hình Bóng đá cộng đồng tại Cao Bằng. Dự thảo Kế hoạch Hướng 

dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống 

bệnh tật ngành VHTTDL. 
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Tổ chức huấn luyện, giảng dạy và kiểm tra giám sát đột xuất, định kỳ công 

tác đào tạo các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu theo kế hoạch. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo khung đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ 

tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh năm 2022; Quy trình kiểm tra, tuyển chọn các 

đội tuyển năm 2022. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; lớp tập huấn 

nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng tại Khuổi Ky (huyện Trùng Khánh). Tiếp 

tục biên tập, hoàn thiện các ấn phẩm du lịch (Bản đồ, tờ rơi, tờ gấp). Tiếp tục tham 

mưu xây dựng Kế hoạch: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2022 – 2025; 

Xúc tiến quảng bá du lịch Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025. Tiếp tục phối hợp với 

Điện lực Cao Bằng thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đối với cơ sở lưu trú du 

lịch. 

Tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 9 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu tổ chức 

tại Hàn Quốc, theo hình thức trực tuyến. Biên tập Bản tin CVĐC số 4. Phối hợp với 

chuyên gia UNESCO và tư vấn trong nước hoàn thiện nội dung và phương án thiết 

kế các điểm check-in dành cho du khách. Hoàn thiện biển bảng chỉ dẫn, biển thông 

tin di sản tại các điểm di sản bổ sung tại tuyến phía Đông của CVĐC.  Hoàn thiện 

cơ sở vật chất (gắn logo đối tác, biển thông tin quảng bá, góc trưng bày sản phẩm, 

hỗ trợ cải tạo cảnh quan) cho các điểm đối tác CVĐC tại 05 điểm di sản bổ sung 

trên tuyến phía đông. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 

năm 2021 của Sở VHTTDL Cao Bằng./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thế Vinh 
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