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BÁO CÁO 

Kết quả công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 564/MTNATL-VP ngày 08/11/2022 của Cục Mỹ 

thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, triển lãm năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2023; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

  Năm 2022 hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tỉnh Cao Bằng 

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ 

niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Quán triệt tinh thần chỉ 

đạo của cấp trên, Sở VHTTDL đã chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục truyền 

thống cách mạng, giới thiệu văn hóa du lịch và phong tục tập quán của nhân dân 

các dân tộc tỉnh Cao Bằng; quảng bá những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội 

của tỉnh và của đất nước, góp phần nâng cao hưởng thụ văn hóa cho đồng bào 

các dân tộc trong tỉnh.  

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước 

Sở VHTTDL chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức triển lãm ảnh tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và 

của địa phương, trong đó:  

 - Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Phối hợp trưng bày ấn phẩm 

được 11 cuộc tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh như: Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” 

vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành 

Tuyên năm 2022; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ II năm 2022 tại tỉnh 

Thái Nguyên; Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022; Hội thảo Giải pháp bảo tồn, 

phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. Hội nghị 

sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới 02 năm 2021 - 2022. 

 + Xây dựng 08 cụm pa nô tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các 

ngày lễ kỷ niệm. Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, chiếu phim phục vụ nhân 

kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương. 06 Đội chiếu phim vùng cao 

thực hiện đạt 1.008 /1.008 buổi chiếu; phục vụ trên 464 lượt xóm/100 lượt xã; 
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thu hút trên 57.367 lượt người nghe, xem. Chiếu phim phục vụ chính trị được 

08/5 buổi.  

 - Bảo tàng tỉnh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển lãm 

Bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch 

sử và pháp lý; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu dân tộc, tôn giáo 

năm 2022. Tổ chức triển lãm ảnh với các chủ đề: “Đảng bộ Cao Bằng tự hào 

những chặng đường”; “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng”; 

“Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự nghiệp”; “Một số hình ảnh trong vùng 

CVĐC Non nước Cao Bằng”. 

 - Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Tổ chức và phối hợp tham 

gia triển lãm ảnh được 06 cuộc với các chủ đề “Đi qua cuộc chiến”; “Từ căn cứ 

địa Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn”; “Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với Cao Bằng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng 

qua 60 năm thực hiện lời căn dặn”. Xây dựng kịch bản và sản xuất các video 

clip nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn phát sóng đăng tải trên Website và 

Fanpage của đơn vị.  

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

sách, xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách mới đạt 25 cuộc. Phối hợp tổ chức 

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa 

đọc năm 2022. Trao giải Cuộc thi “Chúng em tìm hiểu về Công viên địa chất 

Non nước Cao Bằng và nhận diện tác giả tác phẩm” do Thư viện tỉnh phát động. 

Phối hợp với Công ty cổ phần sách ALPHA tổ chức Ngày hội sách Trạm đọc 

năm 2022. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội Báo xuân Nhâm Dần, 

đưa sách, báo xuân đi phục vụ cơ sở. Phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại phố 

đi bộ Kim Đồng, các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2022 Xe thư viện lưu động phục vụ tại 05 trường học trong địa 

bàn toàn tỉnh. Thư viện tỉnh cấp mới 2.150/2.800 thẻ bạn đọc; phục vụ 

45.000/52.000 lượt bạn đọc; phục vụ 122.000/140.000 lượt sách báo; bổ sung 

sách mới 3.800/4.000 bản; luân chuyển sách đến 50/50 Điểm Bưu điện Văn hóa xã.  

- Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Thường xuyên 

đăng tin, bài viết, chia sẻ thông tin tuyên truyền quảng bá trên trang facebook: 

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; trên các ứng dụng như Zalo (Trung tâm 

Văn hóa và Thông tin du lịch), Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); youtube: 

Cao Bang Geopark. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức quảng bá thu 

hút nhiều lượt truy cập. Thực hiện việc số hóa các ấn phẩm du lịch để quảng bá 

rộng rãi trên Internet. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình ảnh 

du lịch Cao Bằng “thân thiện, an toàn và hấp dẫn”. Phối hợp Công ty Cổ phần 

Aplus Việt Nam xây dựng Đề án Số hóa dữ liệu du lịch, hệ thống thực tế ảo, 

thuyết minh ảo, du lịch trải nghiệm 3D trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2022 - 2025.  

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, trưng bày các ấn phẩm tại các sự kiện 

trong và ngoài tỉnh: Khai mạc Chương trình Du lịch về Nguồn năm 2022. Ngày 

hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022. Hội chợ Du lịch 
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Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022. Tổ chức Hội thi sáng tạo ẩm thực du 

lịch “Món ngon miền Non nước” tỉnh Cao Bằng. Phối hợp tổ chức Lễ hội du 

lịch thác Bản Giốc năm 2022. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương 

trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII - Hà Giang năm 

2022 tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Giang. Phối hợp xây dựng Kế hoạch Triển 

khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Đông Bắc và Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2022; thường xuyên cung cấp, giới thiệu tiềm năng và đề 

xuất nội dung hợp tác với nước ngoài.  

- Hội Văn học Nghệ thuật: Gửi tác phẩm tham gia trưng bày tại Triển lãm 

Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 27 năm 2022 tại tỉnh Thái 

Nguyên, tỉnh Cao Bằng có 16 tác phẩm được treo tại Triển lãm. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển 

lãm tỉnh Cao Bằng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát 

sao và có hiệu quả. 

- Đội ngũ họa sĩ được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển năng lực, tham 

gia tập huấn, sáng tác tác phẩm; từng bước hình thành nên chiến lược công 

nghiệp văn hóa trong hoạt động mỹ thuật, góp phần trong tiến trình hội nhập và 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. 

2. Khó khăn, hạn chế  

- Nguồn kinh phí còn hạn chế, chủ yếu từ kinh phí sự nghiệp của ngành; 

chưa huy động được nguồn xã hội hóa tham gia vào hoạt động mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm tại địa phương.  

- Chưa có cơ chế, chính sách thu hút lực lượng sáng tác, số lượng nghệ sĩ 

hoạt động mỹ thuật có nhiệt huyết với nghề; đề tài sáng tác chưa phong phú, 

cách thức tổ chức chưa có nhiều sáng tạo, sản phẩm cũng như chất lượng nghệ 

thuật chưa cao. 

- Do tỉnh Cao Bằng chưa có nhà triển lãm dành cho hoạt động mỹ thuật 

nên các hoạt động triển lãm theo chuyên đề còn hạn chế.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh 

và triển lãm trên địa bàn tỉnh.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực mỹ 

thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. 

3. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan.  

4. Tăng cường tham gia hội thi, liên hoan mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; đồng thời tham gia tổ chức các hội 

trại sáng tác khu vực và toàn quốc. 
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IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ   

1. Đề nghị cấp trên  tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động 

mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. 

2. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ trực tiếp phụ trách công tác mỹ 

thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. 

3. Tổ chức các trại sáng tác cho hội viên hội nhiếp ảnh đi tập trung sáng 

tác ngoài tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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