
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022 

 

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

THÁNG THÁNG 01 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2022). Chỉ đạo thanh quyết toán 

kinh phí năm 2021 và thanh toán các nguồn vốn đến 31/1/2022; Quyết định phân 

bổ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 

2022. Xây dựng chương trình công tác năm 2022. Chỉ đạo tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên Đán năm 

2022. 

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị công 

chức, viên chức, người lao động. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác VHTTDL  và sơ kết Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng tổng kết năm 2021, phát động phong 

trào thi đua năm 2022. Xây dựng Kế hoạch CCHC; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; 

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022. Trong tháng, tiếp nhận và giải quyết 18 hồ sơ TTHC (12 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  

Ban hành các kế hoạch: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2022; Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền 

công tác thông tin đối ngoại năm 2022; Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Ban hành các báo cáo: Kết quả tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại 

Lai Châu; Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh 
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Cao Bằng; nội dung đề nghị của Viện Ngôn ngữ học về việc điều tra nghiên cứu 

tiếng Nùng Vẻn. 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Phát hành Bản tin VHTTDL số 4 

năm 2021. Thiết kế, triển khai thực hiện pano mừng Đảng mừng xuân Tết Nguyên 

Đán Nhâm Dần.Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai 

Châu, kết quả đạt 02 giải A, 04 giải B, 03 giải C và 03 Bằng khen (01 Bằng khen 

của Bộ VHTTDL, 01 UBND tỉnh Lai Châu và 01 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng). Xây dựng kế hoạch ra mắt đội văn nghệ xóm Khuổi Khon, xã 

Kim Cúc, Bảo Lạc. Các đội chiếu phim lưu động thực hiện được 50 buổi chiếu. 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá du lịch.  

Đoàn Nghệ thuật: Khôi phục và nâng cao chất lượng nghệ thuật cho những 

tiết mục phục vụ cho các chương trình biểu diễn.Triển khai biểu diễn phục vụ 

nhiệm vụ chính trị đột xuất của tỉnh. Biểu diễn phục vụ Đoàn khách Trung ương 

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

quay hình chương trình nghệ thuật phát sóng chào mừng các ngày lễ của tỉnh, của 

đất nước và chào Xuân Nhâm Dần 2022. Kết quả, biểu diễn đạt 02 buổi, phục vụ 

ước khoảng 1.000 lượt người xem.  

Thư viện: Tổ chức trưng bày sách kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2022), gắn với kỷ niệm 61 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng  (21/02/1961- 21/02/2022). Phối hợp với Hội Nhà 

báo tỉnh tổ chức Hội Báo xuân Nhâm Dần. Luân chuyển sách phục vụ tại Trung 

tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh. Phục vụ xe ô tô thư viện lưu động và trao tặng 

01 tủ sách cho trường Tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình trong 

Chương trình“Mang tri thức đến vùng cao, san sẻ yêu thương - Áo ấm đến 

trường”. Cấp mới là 44 thẻ bạn đọc, phục vụ 755 lượt bạn đọc và 2.922 lượt sách 

báo. Bổ sung sách mới 620 bản. Luân chuyển sách đến 05 Điểm Bưu điện Văn hóa 

xã thuộc các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa. 

Bảo tàng: Dự thảo Kế hoạch khai quật khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

gửi xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan. Hoàn thiện hồ sơ các điểm di tích Nhà 

Mạc trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng trình UBND tỉnh xếp hạng. 

Công tác kiện toàn kho tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và khoa học. 

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Đón tiếp được 45 đoàn khách, 

với tổng số khách khoảng 2.536 lượt người. Phục vụ chu đáo nghi lễ dâng hương, 

dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích cho 

các đoàn khách là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành đến thăm, làm việc tại Cao 

Bằng. Phối hợp, giúp đỡ trong công tác bổ sung, hoàn thiện trưng bày phòng 

truyền thống huyện Hà Quảng. Thường xuyên chỉnh trang khuôn viên các di tích. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Tham mưu phối hợp tổ chức thành công giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc 

Quốc gia năm 2021 tranh cup Vgroup lần thứ I với 64 vận động viên tham gia. 

Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc 

quốc gia năm 2021. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp 
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tỉnh và các giải tham gia khu vực và toàn quốc năm 2022. Tiếp tục theo dõi đôn 

đốc UBND huyện, thành phố tổ chức Đại hội TDTT theo kế hoạch. 

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

đào tạo huấn luyện và giảng dạy các đội tuyển theo kế hoạch đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện học Online môn dân ca cho 06 lớp Thanh 

nhạc. Thực hiện công tác tuyển sinh các chỉ tiêu bổ sung, chỉ tiêu mới trong năm 

2022. Tổ chức thi kiểm tra định kỳ các đội tuyển và tổng hợp kết quả thi theo kế 

hoạch. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo khung, quy trình kiểm 

tra tuyển chọn các đội tuyển. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 

1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ 

cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.  

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Cung 

cấp thông tin, số liệu phục vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021; đăng 

ký tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022.  

 Kết quả kinh doanh du lịch tháng 01/2022: Tổng lượt khách ước đạt 15.000 

lượt, giảm 67,5% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 50 lượt, 

giảm 70,6% so với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa ước đạt 14.950 lượt, giảm 67,4 

% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. 

Công suất sử dụng phòng ước đạt 8 %. 

* Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị 

tổng kết Mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2021 và Lập kế hoạch 

hoạt động năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về CVĐC toàn 

cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên bản tin mạng lưới CVĐC toàn cầu (GGN) 

và mạng lưới mạng lưới CVĐC toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương (APGN). Thực 

hiện đăng 04 tin, bài trên trang Website CAOBANGGEOPARK.COM thu hút 

30.586 lượt lượt khách truy cập. 

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

Phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cao Bằng tiến 

hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, quảng cáo trên địa bàn Thành 

phố. Kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong 

lĩnh vực  karaoke, massage theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, giám 

sát các cơ sở kinh doanh  dịch vụ văn hóa, du lịch về việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19. Kết quả, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về điều kiện hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn thành phố:  

07 cơ sở lưu trú du lịch, 05 cơ sở Karaoke; 02 cơ sở quảng cáo. Ban hành Thông 

báo lịch tiếp công dân năm 2022.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 
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Các phòng, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ bản hoàn 

thành chương trình công tác đảm bảo tiến độ. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công 

chức viên chức đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai các hoạt động đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tổ chức 

thành công giải thể thao quy mô toàn quốc tại tỉnh, tham gia giới thiệu quảng bá về 

văn hóa, du lịch Cao Bằng đạt kết quả cao.  

Kịp thời bám sát và triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, tham mưu có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực ngành VHTTDL.  

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện thành phố triển khai 

các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

2. Hạn chế  

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả 

nước và tại địa phương do đó ảnh hưởng tới nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống 

kinh tế - xã hội, một số hoạt động của ngành VHTTDL tiếp tục bị hạn chế. Trong 

đó, lượng khách du lịch, doanh thu du lịch vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ.  

Sự phối hợp giữa các phòng, ban đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chung đôi 

lúc còn thiếu chặt chẽ.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 

2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về 

nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2022); kỷ niệm 92 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022. Chỉ đạo tổ chức trực và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Ban hành Chương trình công tác ngành 

VHTTDL năm 2022. 

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL 

trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 

Kế hoạch công tác TĐKT năm 2022.  Ban hành kế hoạch về công tác PCTN năm 

2022. 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 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 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 2022. Trình UBND tỉnh cho chủ trương Sở 

VHTTDL tham gia, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan…cấp toàn quốc, khu 

vực và cấp tỉnh.  Đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch thực 

hiện chỉ tiêu văn hóa; đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022. Xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Kế hoạch, hướng 

dẫn thực hiện công tác gia đình; kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông 

thôn mới năm 2022. 
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Triển khai Bản tin VHTTDL số 1/2022. Ra mắt đội văn nghệ làng du lịch 

cộng đồng Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. Triển khai hoạt động chiếu 

phim vùng cao, ưu tiên các xóm, xã vùng sâu, vùng xa. Tổng kết công tác hệ thống 

thư viện toàn tỉnh năm 2021. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh đưa báo xuân đi phục 

vụ tại cơ sở. Luân chuyển sách tới một số điểm Bưu điện Văn hóa xã và một số 

trường học trong tỉnh. Xây dựng Kế hoạch sưu tầm hiện vật năm 2022. Tiếp tục 

Kiểm kê Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Bố trí đón tiếp các đoàn khách đến tham quan tại các di tích Quốc gia đặc 

biệt.   

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

 Chuẩn bị các nội dung tổ chức Lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn bóng 

bàn. Chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Pencatsilat toàn quốc. Tham mưu 

các nội dung chuẩn bị tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao 

cấp tỉnh và các giải tham gia khu vực và toàn quốc năm 2022. Tiếp tục thành lập 

các đoàn VĐV tham gia các giải thi đấu thể thao. Tổ chức các giải thể thao (giai 

đoạn I) Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022.  

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

năm 2022. Xây dựng Kế hoạch tổ chức nâng cấp Lễ hội về Nguồn Pác Bó. Xây 

dựng Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022. Ban hành và triển khai Kế 

hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Du lịch năm 2021, triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022. 

Tiến hành thi công góc trưng bày Thông tin CVĐC Non nước Cao Bằng tại 

02 trường THCS Hợp Giang và THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng. Xây dựng kế hoạch 

xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 

trình UBND tỉnh ban hành. Biên tập Bản tin CVĐC số 1/2022. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022 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; 

- 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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