
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021 

 

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

THÁNG 11 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch 

trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11; Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11; truyền 

thông Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Chỉ đạo các phòng, đơn 

vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung tham mưu xây dựng các kế hoạch, 

đề án, tham mưu ban hành các Nghị quyết đã được phân công. Chỉ đạo 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 tổng hợp các nội dung đề xuất đưa vào 

Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh. Xây dựng Chương trình công tác 

của ngành năm 2022. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp năm 2022.  

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét danh hiệu cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh trật tự”. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng, đôn đốc báo cáo CCHC 

năm 2021. Ban hành Quy chế văn hóa công vụ; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước. 

Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. Trong 

tháng, tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ TTHC (09 hồ sơ giải quyết đúng và trước 

hạn, 06 hồ sơ đang giải quyết). Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phối hợp 

phục vụ các sự kiện, 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 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. Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (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 xin chủ trương UBND về việc tổ chức khai quật khảo cổ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:        /BC-SVHTTDL 
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              Cao Bằng,  ngày  17  tháng  11  năm  2021 
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Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu về trang phục truyền thống các dân tộc 

thiểu số phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị trang phục truyền 

thống. Tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Tổ chức họp với các sở, ngành liên quan bàn thống nhất nguồn lực 

xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa xóm, tổ dân 

phố sau sáp nhập. Ban hành báo cáo năm 2021 về: công tác tuyên giáo; công tác 

nghệ thuật biểu diễn; kết quả thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU;... Ban hành Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11; Kế hoạch 

Triển khai Hướng dẫn của Bộ VHTTDL về triển khai các biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt VHTTDL trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Tiếp nhận và giải quyết 06 hồ sơ thông báo sản phẩm Quảng cáo. 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Biên tập nội dung và thiết kế bìa Bản 

tin quý IV/2021. Thiết kế, trình maket xây dựng 04 cụm pano tuyên truyền các ngày 

lễ kỷ niệm trong tháng 12/2021. Hoàn thiện kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa dân 

tộc Mông năm 2021 tại Lai Châu. Tổ chức sưu tầm các biểu đồ, mô hình hiện vật, 

hình ảnh, nhạc cụ, trang phục, liên hệ nghệ nhân nghệ thuật quần chúng... chuẩn bị 

tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu. Hướng dẫn tập văn nghệ cho 

các khu dân cư trên địa bàn phường Hợp Giang chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc năm 2021. Các đội chiếu phim lưu động vùng cao lồng ghép tổ chức tuyên 

truyền bằng loa trước buổi chiếu, thực hiện chiếu phim bằng hình ảnh, kết quả 06 

đội thực hiện được 165 buổi , thu hút trên 12.660 lượt người nghe, xem. Xây dựng 

kế hoạch chiếu phim nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2021). Duy trì quản lý, khai thác các ứng dụng trên nền 

tảng số phục vụ hoạt động thông tin, quảng bá du lịch tỉnh. Trong tháng 11 đã đăng 

tải 11 tin, bài, văn bản, ấn phẩm, video, trên website. Tiếp tục hoàn thiện video Bộ 

quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Đoàn Nghệ thuật: Tập luyện và dàn dựng chương trình nghệ thuật phục vụ 

biểu diễn theo kế hoạch. Biểu diễn phục vụ Đoàn khách Trung ương lên làm việc 

tại Cao Bằng. Phối hợp với Đài truyền hình Cao Bằng quay hình chương trình nghệ 

thuật phát sóng chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Biểu diễn chào mừng 

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K76. Biểu diễn chào mừng 

đoàn khách của Tỉnh ủy Hải Phòng lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. Đội Tuyên 

truyền lưu động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông huyện Trùng Khánh tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo nhân 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Kết quả, biểu diễn đạt 04 buổi, Đội thông tin lưu 

động tuyên truyền đạt 04 buổi, phục vụ ước khoảng 2.000 lượt người xem.  

 Thư viện: Tham dự Tổng kết và Trao giải Chung kết Cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc năm 2021”, 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) và 

các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội (Thư 

viện tỉnh Cao Bằng đạt Giải Nhì; 01 giải khuyến khích). Trưng bày giới thiệu sách 

kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) tại đơn vị. 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 năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết 
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Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020- 2025 do Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức. Hỗ trợ xây dựng 03 Tủ sách tại Nhà Văn 

hóa các xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã: Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh 

Quang – Thành phố Cao Bằng (mỗi Tủ sách 100 bản). Tiếp tục đưa sách đi phục vụ 

lưu động ngoài thư viện. Cấp mới 19 thẻ bạn đọc, phục vụ 1.405 lượt bạn đọc, 

5.620  lượt sách báo. Bổ sung 263 bản sách mới.  

Bảo tàng: 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 vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025". 

Góp ý Đề cương chi tiết nội thất trưng bày công trình Bảo tàng tỉnh Cao Bằng. Phối 

hợp với Viện Khảo cổ nghiên cứu, khảo sát khảo cổ học tại Thành Bản Phủ, xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; thành Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; 

thành Phục Hòa, thị trấn Hòa Thuận huyện, Quảng Hòa. Hoàn thiện lý lịch văn bia 

Chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Hoàn thiện lý lịch hồ sơ Di 

sản văn hóa phi vật thể  "Lượn cọi"của người Tày huyện Bảo Lạc đề nghị đưa vào 

danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 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. Tổ chức thành công tọa đàm "Thống nhất nội dung các di tích liên quan đến 

Vương Triều Mạc thời kỳ Cao Bằng trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao 

Bằng". Triển khai trưng bày bổ sung tại di tích Cơ quan Tỉnh ủy Cao Bằng. Hoàn 

thành 03 chuyên đề nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên 

cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Lô Lô Đen Cao Bằng". 

 Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Đón tiếp 34 đoàn khách, với tổng 

số khách khoảng 1.743 lượt người, trung bình mỗi ngày có khoảng 5-10 lượt khách 

tham quan, có ngày không có khách, lượt khách giảm 72,8% so với cùng kỳ tháng 

11/2020. Hoàn thiện hồ sơ, lý lịch 03 hiện vật sưu tầm tại huyện Thạch An liên 

quan sự kiện chiến dịch Biên giới năm 1950. Thường xuyên chỉnh trang khuôn viên 

các di tích. Tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiến hành sửa chữa công trình Đền 

thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các chương trình, sự kiện, hoạt động 

VHTTDL của tỉnh, của Ban quản lý trên trên trang Website và fanpage của đơn vị. 

 2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Đề xuất với Tổng cục TDTT đăng cai tổ chức giải Bóng bàn các cây vợt xuất 

sắc quốc gia năm 2021; xin đăng cai các giải thể thao khu vực và toàn quốc tại tỉnh 

Cao Bằng năm 2022. 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. Quyết định thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch các 

câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2021, tại thành phố Hải Phòng. 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. Tham mưu 

trình UBND tỉnh Nghị quyết của 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 gia 

đoàn khảo sát các địa điểm bay Dù lượn tại tỉnh Cao Bằng. Hầu hết các đơn vị 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 

 

 

huyện, thành phố đều khẩn trương tổ chức các môn trong Đại hội TDTT. Tính đến 

15/11/2021 có 27/161 xã đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã.  

Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật: Thực hiện tốt công tác 

đào tạo huấn luyện và giảng dạy các đội tuyển theo kế hoạch. Duy trì tập luyện lớp 

bóng đá nhi đồng theo hình thức xã hội hóa. Tổ chức học tập, trao đổi chuyên môn 

các lớp Nghệ thuật (tại Thành phố và các huyện) bằng hình thức học Online 2 

lần/tuần. Xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu các giải thể thao: Giải vô địch các 

câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2021 tại tỉnh Bắc Kạn; Giải vô địch các câu lạc bộ 

Pencak Silat quốc gia năm 2021 tại thành phố Hải Phòng; Giải cờ vua trực tuyến 

Vô địch trẻ cờ vua quốc gia năm 2021. Tổ chức giải Vô địch Cờ tướng, giải Cầu 

lông tỉnh Cao Bằng năm 2021; xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và dự toán 

kinh phí giải Quần vợt Cao Bằng mở rộng năm 2021, giải Bóng bàn các cây vợt 

xuất sắc toàn quốc năm 2021. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Công tác đào tạo du lịch: 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 cho 100 

học viên là công chức, viên chức Sở VHTTDL; công chức cấp huyện, cấp xã; 

người lao động tại các khu, điểm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn tỉnh; Đăng ký 03 lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2022, bao gồm 02 lớp tập huấn 

nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng và 01 lớp tập huấn tiếng Anh cơ bản. 

Công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch: 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 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.  

Tham mưu trình UBND tỉnh: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số 

chính sách “Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng”; Báo cáo tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2009 – 2020. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển Du lịch – Dịch vụ bền vững giai đoạn 

2022 – 2025 trình Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá của tỉnh ban hành. 

Xây dựng 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. 

Hoàn thiện các báo cáo: Công tác đối ngoại năm 2021; Khái quát tình hình 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 và 10 tháng 

năm 2021 kết quả triển khai thực hiện nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị 

trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2021 và Uỷ ban công tác liên hợp 

lần thứ 12 trong lĩnh vực du lịch… 

Kết quả kinh doanh du lịch tháng 11/2021: Tổng lượt khách ước đạt 11.676 

lượt, giảm 83,9 % so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 18 lượt, 

giảm 90,2% so với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa ước đạt 11.658 lượt, giảm 83,9 

% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 5,3 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. 

Công suất sử dụng phòng ước đạt 10,5 %. 
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* Ban quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng: Đăng ký 

tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 9 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu tổ chức tại Hàn 

Quốc dự kiến tháng 12/2021, theo hình thức trực tuyến. Tổ chức thành công vòng 

thi Chung kết và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ Công viên địa 

chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” cho học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng. Tổ chức 01 lớp Hội 

nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng cho 87 đại biểu là cán bộ phụ trách văn hoá xã, các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ du lịch và đối tác trên địa bàn huyện Hà Quảng. Ban hành Bản tin số 

3 CVĐC Non nước Cao Bằng. 

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

Tiếp tục tiến hành 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. Phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 

hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn Thành phố, kết quả kiểm tra 

12 Cơ sở lưu trú du lịch; 07 cơ sở Karaoke; 04 cơ sở quảng cáo. Phối hợp với Đoàn 

công tác Thanh tra Bộ VHTTDL tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp 

luật trong hoạt động  kinh doanh du lịch và  bảo vệ môi trường trong hoạt động du 

lịch, tổ chức lễ hội, quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2022. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”. Báo cáo 

UBND tỉnh về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân về Hiệu sách huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

Các phòng, đơn vị luôn tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

cơ bản hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Bám sát các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham mưu có 

hiệu quả lĩnh vực ngành phụ trách.  

Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức viên chức đoàn kết, khắc phục khó 

khăn, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc thực hiện 

nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phấn đấu cao nhất thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội năm 2021. 

Chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện thành 

phố triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. 

2. Hạn chế  

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp do đó ảnh hưởng tới nhiều 

ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

TDTT tại tỉnh tuy đã được tổ chức trở lại nhưng với quy mô nhỏ, hạn chế số lượng, 

thành phần nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Một số hội thi, hội diễn, các 

giải khu vực và toàn quốc bị hoãn do đó ảnh hưởng tới việc thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội của ngành. Hoạt động du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng lớn, lượng 
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khách, doanh thu từ du lịch, công suất sử dụng buồng phòng tiếp tục bị sụt giảm so 

với cùng kỳ.  

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 

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 
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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. 

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 thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021 của Sở VHTTDL Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ VHTTDL; 

- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Cục Thống kê; 

- Phòng PA 83, Công an tỉnh; 

- 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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