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

NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong năm 2021, Lãnh đạo Sở VHTTDL đã tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao 

Bằng. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức liên quan đến 

lĩnh vực ngành phụ trách. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh 

và các sở, ban, ngành của tỉnh để nắm bắt các nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 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 19/01/2020 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. 

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 Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9; kỷ niệm 71 năm chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 – 03/10/2020)… 

Ban hành các văn bản tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện 

pháp 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 
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hoạch hoạt động hiệu quả đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, 

đề án, chỉ thị thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách. Phối hợp xây dựng 

Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 

2035. Xây dựng Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng. Đẩy mạnh 

công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản. Tham mưu thực hiện Cuộc vận động "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" và Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh thực hiện phong trào TDTT gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ 

đạo tổ chức các giải cấp tỉnh, tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Tham mưu 

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. Đẩy mạnh công tác 

CCHC, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

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. 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. Phối hợp với Liên đoan 

Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động về xây dựng đời sống văn 

hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công 

nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026. 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. Tiếp nhận và giải quyết 7.915 văn bản, ban hành 2.226 văn bản 

theo thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh. 

2. Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn (số liệu thực hiện đến ngày 

10/12/2021) 

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 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; văn bản triển khai thực hiện Nghị 
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định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn. 

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. Tham mưu 

xây dựng Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án đặt tên đường phố tại 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. Tổ chức thành công Hội thi Hát 

dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. Phối hợp tổ chức 

các hoạt động văn nghệ và tặng quà nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 tại 

xóm Bắc Dài, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. 

* Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: 

Tham mưu BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai 

đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, đôn đốc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 

2021. 

 

 

năm. 

Ước hết năm 2021 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa 

- Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng văn hóa đạt 56% = 100% KH 

 
- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 85 % = 100% KH năm. 

- Tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95% = 100% KH năm. 

- Tỷ lệ xóm có Nhà văn hóa đạt 81% = 100% KH năm. 

* Công tác gia đình: Tham mưu 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 BCĐ công tác gia đình tỉnh ban hành và triển khai 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). Ban hành 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. 

* Di sản văn hóa: Tham mưu UBND tỉnh 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”. 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, tỉnh Cao Bằng. Trình Bộ VHTTDL về việc thực hiện 

Dự án “Bảo tồn làng văn hoá dân tộc Tày Bản Giuồng, xã Tiên Thành, huyện 



4 
 

Quảng Hòa”. Trình UBND tỉnh xét duyệt, trình 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” và “Lượn cọi dân tộc Tày, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng” đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 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). 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". 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. 

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

sự kiện lịch sử quan trọng trong 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; 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 động VHTTDL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng... 

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 

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 57 hồ sơ, trong đó có 52 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 9/13 cụm pa nô, đạt 163% KH năm. Hoạt động Nhà 

văn hóa trung tâm 30/35 buổi, đạt 86% KH. Chiếu phim vùng cao đạt 958 buổi/1008 

buổi, đạt 88% KH, thu hút trên 85.675 lượt người xem, nghe (Trong đó: 535 buổi 

chiếu phim và 423 buổi phát thanh bằng loa). Chiếu phim phục vụ chính trị được 

6/10 buổi, đạt 60% 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 06 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. Hoàn 
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thiện kế hoạch, liên hệ nghệ nhân nghệ thuật quần chúng, chuẩn bị các nội dung tham 

gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2021 tại Lai Châu. 

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

trọng triển khai. 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. 

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh: Triển khai 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; Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương; 

Đoàn khách của Tỉnh ủy Hải Phòng lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. 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 

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. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao 

Bằng ghi hình chương trình nghệ thuật phát sóng chào mừng ngày 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- 

19, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm. 

Kết quả, năm 2021 Đoàn tổ chức biểu diễn 47/90 buổi, đạt 52% KH. Đội tuyên 

truyền lưu động hoạt động 98/120 buổi, đạt 82% KH. Phục vụ trên 35.000 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 
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“Vẽ tranh theo chủ đề về sách” dành cho độc giả thiếu nhi Thư viện tỉnh. 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 2.606 bản/4.000 bản đạt 65% KH. Cấp mới 1.925 thẻ/2.700 thẻ đạt 

71% KH, phục vụ 39.020lượt/52.000 lượt bạn đọc đạt 75% KH và phục vụ 

104.823/lượt/140.000 lượt sách báo đạt 74% KH. Luân chuyển sách đến 47/50 

Điểm Bưu điện Văn hóa xã đạt 94% 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. Thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh: Dinh thự 

họ Nông, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc và di tích Bia Tổng Phườn, xã Nam 

Quang, huyện Bảo Lâm. 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 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. 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: 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. Năm 2021, đón tiếp khoảng trên 592 đoàn 

khách, với tổng số khách trên 74.885 lượt khách đạt 37% 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. 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 
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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 hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển Khu liên hợp thể thao tỉnh 

Cao Bằng; 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 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cao 

Bằng trình HĐND tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 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; 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; Kế hoạch 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; 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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 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 ban hành Điều lệ Đại hội TDTT lần thứ IX năm 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; Các văn bản triển khai Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ 

IX. 

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. Phối hợp tổ chức tập huấn 

chuyên môn cứu hộ, cứu đuối cho một số đối tác Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng. Tham mưu triển khai mô hình Bóng đá cộng đồng; Khảo sát các địa điểm bay 

Dù lượn tại tỉnh Cao Bằng. 

Tổ chức các giải thể thao tại tỉnh, thành lập đoàn tham gia các giải khu vực 

và toàn quốc. 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… Chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng. 
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- 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 9/11 giải thể thao cấp tỉnh và toàn quốc, đạt 

73% KH năm. Tham gia 16/8 giải khu vực và toàn quốc, đạt 200% KH năm (trong 

đó có 4 giải cấp toàn quốc, 12 giải cấp khu vực). Số huy chương các loại đạt được 

26/30 huy chương, đạt 87% KH năm (trong đó có 3 Huy chương Vàng; 9 Huy 

chương Bạc; 14 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. Đạt 01 Vận động viên cấp kiện tướng; 

03/01 vận động viên đạt đẳng cấp I quốc gia, 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 xây dựng Đề 

án Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035 trình 

UBND tỉnh; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trình HĐND tỉnh. Thẩm 

định và tái thẩm định 11 cơ sở lưu trú du lịch; cấp mới 03 Thẻ hướng dẫn viên du 

lịch nội địa. Chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp mở rộng 

liên kết, hợp tác phát triển du lịch; kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận 

động 14 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia 

chương trình kích cầu du lịch với các ưu đãi như: giảm giá các dịch vụ phòng nghỉ, 

ăn uống, thuê xe, giảm giá tour và các ưu đãi khác. 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch: Tổ chức và 

tham gia các hoạt động: Hội nghị triển khai công tác Du lịch và Công viên địa chất 

(CVĐC) năm 2021, Ký cam kết thiết lập đối tác CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng; tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9 nhằm tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch; lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các 

khó khăn của các đơn vị kinh doanh; 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. Tăng cường phối hợp với Báo Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền 

về giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tiềm năng du lịch 

của tỉnh; phối hợp xây dựng bài viết tuyên truyền quảng bá về du lịch, hỗ trợ Công 

ty Truyền thông và sản xuất truyền hình Việt Nam, VTV4 thực hiện phim quảng bá 

du lịch Cao Bằng. Xây dựng đề cương chi tiết và các văn bản liên quan đến phát 
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hành các ấn phẩm: Bản đồ du lịch Cao Bằng; Tờ gấp Bộ quy tắc Ứng xử văn minh 

du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Công tác đào tạo du lịch: Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về 

du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao (huyện Nguyên Bình) và xóm Bản Giuồng 

(huyện Quảng Hòa) cho 96 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du 

lịch cho đội ngũ lái xe cho 50 học viên; Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý 

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

năm 2021 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 Cao Bằng; Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

về du lịch cho 50 học viên; báo cáo viên tại Lớp Bồi dưỡng Kiến thức về công tác 

du lịch năm 2021 tại huyện Hà Quảng. 

Kết quả kinh doanh du lịch năm 2021: Tổng lượt khách ước đạt 409.571 lượt, 

trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt: 1,375 lượt, giảm 88,6% so với cùng kỳ; 

Khách du lịch nội địa ước đạt 408,196lượt, giảm 32,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 

ước đạt 70,417tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ. 

- 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 04 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. 

Phối hợp với CVĐC Khorat (Thái Lan) tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh 

nghiệm triển khai các hoạt động giáo dục về Công viên địa chất trong trường học” 

theo hình thức trực tuyến. 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. Tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ 9 của 

Mạng lưới CVĐC toàn cầu tổ chức tại Hàn Quốc, theo hình thức trực tuyến. 

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 VHTTDL 

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. 
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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. 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. Kiểm tra, 

giám sát các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL việc chấp hành các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19. 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); 251 cơ sở dịch vụ văn hóa, thể thao, du 

lịch, quảng cáo (145 cơ sở lưu trú du lịch; 68 cơ sở Karaoke; 29 cơ sở Quảng cáo; 

03 Cơ sở Thể thao). Xử phạt hành chính 34.250.000 đồng. 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 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. Tiếp nhận, xử lý và báo cáo UBND tỉnh về việc giải 

quyết đơn kiến nghị của công dân về Hiệu sách huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

2.5. Công tác tổ chức, pháp chế, thi đua khen thưởng 

Thực hiện các công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đảm bảo theo quy 

định. Ban hành 39 Quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao khả năng chuyên môn nghiệp vụ. 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 kế hoạch biên chế công chức và hợp 

đồng lao động trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2022. 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. Ban hành 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. Làm việc với Đoàn 

kiểm tra công tác CCHC và thi đua khen thưởng của tỉnh. 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. Triển khai công tác tự Chấm điểm 

CCHC năm 2022. 

Tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

Kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 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. Tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. 

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 
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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. 

Công tác khen thưởng toàn ngành năm 2021, đạt kết quả như sau: Được Bộ 

VHTTDL; UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho tập thể Sở năm 2020; 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 03 tập thể; Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019 – 2020. Tiến hành các thủ tục 

trình Hội đồng cấp Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 11 nghệ nhân; Hội 

đồng chuyên ngành cấp Bộ, cấp Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho 01 

nghệ sĩ. 

Hướng dẫn các phòng, đơn vị bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 và xét 

khen thưởng tổng kết Bộ năm 2021; Tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

Khối thi đua III (VHXH) tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị công nhận “Cơ quan đạt chuẩn an 

ninh trật tự” năm 2021; hồ sơ đề nghị xét danh hiệu “Cơ quan văn hóa” và trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2.6. Công tác kế hoạch, hành chính tổng hợp 

Theo dõi, đôn đốc triển khai chương trình công tác công tác năm 2021. 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. 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. Báo cáo chủ trương các dự án đầu tư công năm 2021. 

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

quan nhà nước và phát triển chính quyền số năm 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. Rà soát đánh giá và 

đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. Theo dõi việc thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Đến ngày 10/12/2021, tiếp nhận 89 hồ sơ 
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TTHC, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 81 hồ sơ thủ tục, đang giải quyết 08 

thủ tục. 

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. 

4. Hoạt động VHTTDL tại các huyện, thành phố 

Trong năm 2021, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền 

thông các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cấp 

ủy, chính quyền địa phương lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn. Tham mưu 

xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội, 

TDTT Xuân Tân Sửu năm 2021 (Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên đã dừng tổ 

chức). Thực hiện trang trí khánh tiết, cổ động trực quan tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả đại 

hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn huyện. 
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Cấp phép kinh doanh hoạt động Karaoke thuộc địa bàn quản lý. Ban hành Kế 

hoạch 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 của đất nước”. Triển khai các hoạt động Ngày 

sách Việt Nam lần thứ VIII trên địa bàn huyện, thành phố. Thành lập đoàn tham gia 

Hội thi Hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của huyện, thành 

phố xây dựng Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2021. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 

các danh hiệu văn hoá năm 2021. Tổng hợp hồ sơ các danh hiệu văn hóa và tham 

mưu BCĐ Phong trào TDĐKXD ĐSVH cấp huyện tổ chức họp bình xét các danh 

hiệu văn hóa năm 2021. Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý các nhà văn hóa 

xóm, tổ dân phố sau sáp nhập trên địa bàn huyện. Triển khai công tác phối hợp xây 

dựng hồ sơ di tích trình xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tham mưu cho UBND huyện 

thẩm định và phê duyệt hương ước, quy ước của các xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện. Tham mưu BCĐ công tác gia đình triển khai Kế hoạch công tác năm 2021. 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng đạo đức lối sống trong gia đình, 

phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; các hoạt động hỗ 

trợ thực hiện Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với đội chiếu phim 

vùng cao tổ chức các hoạt động chiếu phim, tuyên truyền tại các xóm, xã. Phối hợp 

kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông đen, Dao 

đỏ, Dao tiền trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ 

em” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2021… 

Xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; 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. 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, thành lập Đoàn tham gia các giải thể thao tại 

tỉnh như: Giải Việt dã; Giải Cầu lông, giải Cờ tướng tỉnh Cao Bằng... Tham gia Lớp 

tập huấn thể dục thể thao cơ sở năm 2021. Đến ngày 10/12/2021 có 10/10 huyện, 

thành phố đều ban hành được kế hoạch tổ chức đại hội TDTT các cấp, chỉ đạo tổ 

chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, có 27/161 xã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã, 

một số đơn vị huyện, thành phố đã tiến hành tổ chức các môn thể thao trong Đại hội 

cấp cơ sở. Dự kiến đến hết tháng 12/2021, 100% các huyện tổ chức xong Đại hội 

TDTT cấp huyện. Tham mưu khảo sát, đánh giá và đề xuất tu bổ các di tích trên địa 

bàn huyện, thành phố. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện thực hiện quản lý các di 

tích và điểm CVĐC trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tập huấn về CVĐC và công tác 

quản lý du lịch. Triển khai các hoạt động phối hợp với BQL CVĐC Non nước Cao 

Bằng phục vụ kỳ tái thẩm định. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển du lịch 

dịch vụ trên địa bàn huyện, thành phố. Phối hợp với các đoàn làm phim, cơ quan 
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truyền thông thực hiện ghi hình tại các điểm di tích di sản, danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn huyện. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà 

nghỉ trên địa bàn huyện thường xuyên đăng nhập hệ thống và tự đánh giá an toàn 

COVID-19 theo “bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch”. Tiếp 

tục thực hiện các nội dung xây dựng làng du lịch cộng đồng. 

5. Đánh giá chung 

5.1. Ưu điểm 

Sở VHTTDL Cao Bằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương đặc biệt là Bộ VHTTDL, 

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam 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, nghiêm túc triển khai thực các nhiệm vụ được giao tại 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 19/01/2020 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. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện 

tiêu biểu của tỉnh. 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. 

5.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid 19 với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới 

và tại Việt Nam. Trước tình hình đó nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh hầu hết các hoạt động của ngành (văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim, 

thư viện lưu động, hoạt động hợp tác phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng; tham 

mưu tổ chức các giải thể thao tại tỉnh, tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và 

toàn quốc, hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch... ) đều bị giảm quy 

mô, hoãn, lùi thời gian tổ chức, trong đó ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động du lịch về 

lượt khách, doanh thu, công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú sụt bị 

giảm mạnh. 

Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở 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 nghiệp vụ chuyên môn, thiếu dụng cụ, trang thiết bị tập 

luyện, phục vụ công tác, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện thi đấu thể 

thao thành tích cao. Công tác xã hội hóa các hoạt động VHTTDL còn hạn chế, 

nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ ngân sách địa phương. Công tác quảng bá phát 

triển du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch 
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chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, khả năng thu hút kêu gọi đầu tư còn thấp. Việc 

triển khai các Đề án, dự án còn chậm so với tiến độ đề ra. Chưa xây dựng ban hành 

được các cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên, khuyến khích các thành phần kinh tế 

tham gia phát triển VHTTDL tại địa phương. 

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

tiến độ, chưa đảm bảo theo chương trình công tác UBND tỉnh, 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. Đội ngũ quản lý VHTTDL các cấp còn thiếu, đặc biệt ở cơ sở hầu hết là 

kiêm nhiệm, đa số chưa qua đào tạo nghiệp vụ nên công tác tham mưu còn hạn chế. 

Một số ít cán bộ thiếu kinh nghiệm, chưa chủ động tham mưu đề xuất nhiệm vụ 

chuyên môn. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan trong 

triển khai nhiệm vụ đôi lúc chưa chủ động, chặt chẽ. 

 
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển VHTTDL tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chương trình công tác của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện 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”. Tập trung triển khai thực hiện 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, Nghị quyết 92/NĐ-CP của Chính phủ về một số giải pháp 

đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Tham mưu Tỉnh ủy triển khai các 

nhiệm vụ đột phá về phát triển du lịch – dịch vụ năm 2022. Đẩy mạnh Cuộc vận 

động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Phong trào 

TDĐKXDĐSVH. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác 

xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác 

VHTTDL giao lưu các tỉnh trong khu vực. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT cấp 

tỉnh lần thứ IX. 

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tại 

một số phòng, đơn vị, triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC. Chỉ đạo tăng cường sử 

dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice; tăng cường 

sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc. Triển khai áp 

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

trong các phòng quản lý nhà nước. Chỉ đạo công tác xét tuyển viên chức chuyên 
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ngành VHTTDL. Tăng cường công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

mới. 

Tham mưu xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, dự án thuộc lĩnh vực ngành 

phụ trách. Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

công bố, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định; phối hợp với Trung 

tâm hành chính công của tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Thủ tục hành 

chính lĩnh vực VHTTDL. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm các hoạt động chuyên ngành 

2.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình 

Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tập trung thực 

hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn di tích, phát huy giá trị của di tích 

gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp mang đậm đà bản sắc dân tộc Cao Bằng. Tuyên truyền và đưa 

Dự án Xe thư viện lưu động đến với đồng bào, nhân dân vùng sâu vùng xa. Tham 

gia các cuộc thi, liên hoan do Bộ VHTTDL tổ chức như Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa 

đọc năm 2022”; Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc; Tham gia Hội 

diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVIII, tại tỉnh 

Vĩnh Long; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên. Tổ chức các hoạt động 

giới thiệu văn hóa du lịch Cao Bằng tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tổ 

chức các hoạt động Tuần VHTTDL Cao Bằng; Liên Hoan Hát Then Đàn tính tỉnh 

Cao Bằng năm 2022. 

Ban hành Kế hoạch triển khai: 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 2022; kế hoạch triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

“Nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị văn hóa người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng” năm 

2022. Nghiên cứu khôi phục trang phục truyền thống, khôi phục nghề dệt của các 

dân tộc đã bị mai một; Lập Hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề 

nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Hội thảo khoa 

học “Thực trạng giao thoa biến đổi và giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 

người Lô Lô Đen”. Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật 

Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu năm 2022 và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu 

tỉnh Cao Bằng. Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch trong 

dịp tết và Lễ hội xuân năm 2022. Triển khai kế hoạch khai quật khảo cổ khu vực 

“Cố đô Cao Bình”, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Biên tập nội 

dung cuốn sách “Giới thiệu bảo vật Quốc gia tỉnh Cao Bằng”. Hoàn thành nội dung 

biên soạn cuốn sách “ Bức tranh văn hóa các dân tộc Cao Bằng”. Nghiên cứu, xây 

dựng hồ sơ các di tích trình xếp hạng. 

Phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả công tác nếp sống văn hóa, 

phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình và Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới lĩnh vực văn hóa, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về 
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đảm bảo quyền bình đẳng và phòng, chống bạo lực trong gia đình; tuyên truyền, 

giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình... Phối hợp tổ  

chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ tại cơ sở. Phối hợp với 

Vụ pháp chế Bộ VHTDL tổ chức tập huấn về xây dựng thực hiện hương ước, quy 

ước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: 85% 

- Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa: 57%. 

- Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 95 %. 

- Tỷ lệ đơn vị cơ sở có nhà văn hóa: 82% 

2.2. Lĩnh vực TDTT 

Tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT. Tham 

mưu tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX và thành lập các đoàn vận động 

viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc. 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2020 - 2025; 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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 

2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam giai đoạn 2011-2030 về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm 

vóc người Việt Nam đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng. Thực hiện Kế hoạch số 61/KH- 

SVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 20201 về thực hiện kết luận của Phó Tổng cục 

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

các Liên đoàn Thể thao, các ngành, đơn vị tổ chức hoạt động TDTT. Phối hợp với 

Tổng cục TDTT tổ chức tốt các giải thể thao toàn quốc như: Giải bóng bàn các cây 

vợt xuất sắc, giải Chạy Maraton, giải đua xe đạp. Tổ chức các lớp tập huấn về công 

tác thể dục thể thao cơ sở và công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. 

Từng bước hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng Thể thao và 

Nghệ thuật. Phát triển thể thao thành tích cao theo hướng bền vững, xác định một số 

môn thể thao có thế mạnh và phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung đầu tư ở một số môn thể thao cụ thể như sau: 

Bóng rổ, Điền kinh, Vovinam, Pencaksilat, Võ Muay, Karatedo, Khiêu vũ thể thao, 

Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Boxing, Bóng đá, Quần vợt. Phát triển phong trào thể 

thao quần chúng rộng khắp trong tỉnh. 

* Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 

+ Số người tập luyện TDTT thường xuyên: 29,5% 

+ Số gia đình tham gia thể thao: 19,5% 
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+ Số lần tham gia thi đấu toàn quốc, khu vực: 10 giải 

+ Số lần thi đấu tại tỉnh: 10 giải 

+ Số Huy chương đạt trong các giải khu vực và toàn quốc: 35 

2.3. Lĩnh vực du lịch 

Tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du 

lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

- Về công tác quy hoạch, đầu tư du lịch: Tập trung tham mưu thu hút các nhà 

đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ đa chức năng tại 03 di tích 

quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Phát triển sản phẩm du lịch: Tham mưu xây dựng các chương trình du lịch 

mạo hiểm; tham mưu phát triển các loại hình du lịch bền vững như du lịch cộng 

đồng, du lịch nông nghiệp; khuyến khích sản xuất các sản phẩm lưu niệm, sản vật 

địa phương; thúc đẩy phát triển nền ẩm thực Cao Bằng. 

- Về xúc tiến quảng bá du lịch: Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động: 

“Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng” tại thành phố Hà Nội; xây dựng Kế hoạch 

tổ chức nâng cấp Lễ hội về Nguồn Pác Bó; tổ chức cuộc thi viết các sự tích, câu 

chuyện về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng clip ẩm thực 

“món ngon Cao Bằng”; cuộc thi thiết kế bộ nhận diện du lịch Cao Bằng (logo và 

slogan); đăng cai tổ chức Hội nghị liên tịch 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng 

Tây, Trung Quốc; đón đoàn farmtrip đến Cao Bằng khảo sát, hợp tác phát triển du 

lịch. Tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2022 

tại tỉnh Hà Giang; Chương trình hợp tác, liên kết giữa thành phố Hồ Chí minh và 8 

tỉnh Đông Bắc. Tham gia Hội chợ VITM Hà Nội; Ngày hội du lịch thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Về đào tạo du lịch: Tổ chức 02 lớp tập huấn Tiếng anh cơ bản trong phát 

triển du lịch cộng đồng; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch bền vững, 

du lịch cộng đồng cho dân cư sinh sống tại các điểm có tiềm năng du lịch; tổ chức 

Hội thi Lễ tân giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022; tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm 

nhằm tham mưu xây dựng (thực hiện) Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển 

du lịch sinh thái; thu hút kêu gọi đầu tư du lịch. 

- Công tác bảo vệ môi trường du lịch: Triển khai mô hình “homestay nói 

không với ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; tăng cường công tác tuyên 

truyền, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi 

trường, ... 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn 

cầu UNESCO Non nước Cao Bằng theo Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 

12/4/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về công tác xây dựng và phát triển CVĐC  

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2022. Phối hợp với đơn vị 

tư vấn Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản, chuyên gia tư vấn nước ngoài triển 
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khai thực hiện các nhóm công việc xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao 

Bằng năm 2022. Đặc biệt là nhóm công việc phục vụ tái thẩm định Công viên địa 

chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và 

giáo dục về CVĐC toàn cầu UNESCO trong cộng đồng, địa phương, các trường 

học. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan đẩy 

mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và 

môi trường; hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm di sản thuộc các tuyến du lịch đã 

và đang xây dựng, phát huy tối đa các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di 

sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng vào khai 

thác du lịch. Phối hợp triển khai tuyến du lịch kết nối giữa 2 CVĐC. Cao Nguyên đá 

Đồng Văn, Hà Giang và CVĐC Non nước Cao Bằng. 

Ước thực hiện đến hết năm 2022: Lượt khách du lịch đạt 1.000.000 lượt, 

doanh thu từ du lịch đạt 400 tỷ đồng. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về lĩnh vực văn hóa 

- Đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các dự án, 

thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong giai đoạn 2021 – 2025. 

- Đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục quan 

tâm cân đối cấp kinh phí thực hiện các nội dung: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc 

gia đặc biệt; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, Khu di tích Quốc 

gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình; Khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An…). 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thành các hạng 

mục của Bảo tàng tỉnh để đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân và du khách tham 

quan. 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cân đối các nguồn kinh phí hỗ trợ cải 

tạo, sửa chữa và xây mới nhà văn hóa đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đại đa số 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Về lĩnh vực TDTT 

Đề nghị Bộ VHTTDL ưu tiên các chương trình mục tiêu quốc gia đối với tỉnh 

Cao Bằng về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển TDTT ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số; Ưu tiên nguồn 

lực đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao và quan tâm hỗ trợ phát triển thể thao 

thành tích cao cho tỉnh Cao Bằng. 

3. Về lĩnh vực du lịch 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục xác định 

Du lịch, dịch vụ là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương. Để thực hiện nhiệm vụ trên, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: 
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Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh: Khu du lịch thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, Khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Pác Bó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới 1950, Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống giao 

thông đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh, nhất là tuyến đường biên giới phục vụ 

hoạt động du lịch. Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà 

Lĩnh (Cao Bằng) theo đúng tiến độ. Hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch địa 

phương trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Sớm phê duyệt Đề án Xây 

dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với Khu du lịch thác Bản Giốc. 

Trên đây là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 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 
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