
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 162 /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Cao Bằng, ngày 30 tháng 12 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

và Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Lễ trao tặng danh hiệu 

Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

 

Được sự nhất trí của UBND tỉnh và thực hiện chương trình công tác năm 

2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết 
công tác VHTTDL và Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Lễ trao 
tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, cụ thể 

như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: 8h00, ngày 09/01/2022 (Thứ 2) 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, 

phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng (dự kiến). 

3. Thành phần 

3.1. Đại biểu tỉnh 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng. 

3.2. Đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 
Cao Bằng; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao 
động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và 
PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông - Vận tải; Tài chính; 

Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại Vụ; Công thương; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ 
chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
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- Đại diện các đoàn thể: Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên. 

3.3. Đại diện lãnh đạo các Hội 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Thơ Đường luật tỉnh; Hội Bảo tồn dân 

ca các dân tộc tỉnh; Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt 

Nam tỉnh Cao Bằng; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Liên 

đoàn Cờ tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh; Liên đoàn Cầu lông tỉnh; Liên đoàn 

Bóng bàn tỉnh. 

3.4. Đại biểu huyện, thành phố 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành 

phố; 

- 09 Nghệ nhân ưu tú (Có tên tại Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 
09/9/2022 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Nghệ nhân ưu tú” gửi kèm) 

- Mời đại diện nghệ nhân đã được phong tặng các kỳ trước. 

3.5. Phóng   viên   các    cơ    quan    báo    chí:    (07    phóng    viên) 
Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng (01); Báo Nhân 

dân thường trú tại Cao Bằng (01); Báo Cao Bằng (01); Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh (02); Trung tâm thông tin Văn phòng UBND tỉnh (01). 

3.6. Sở VHTTDL 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo, công chức, người lao động Khối QLNN; 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng các đơn vị đơn vị trực 

thuộc Sở. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

TT 
THỜI 

GIAN 

Nội dung 
Thực hiện 

 
1 

07h30 

đến 

08h00 

 
Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu Hội nghị 

 
BTC Hội nghị 

 
2 

08h00 

đến 

08h05 

 
Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 

Đ/c Ngô Quang Tú, 

CVP Sở 

3 
08h05 

đến 
Khai mạc Hội nghị 

Đ/c Sầm Việt An, 

Giám đốc Sở 
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 08h10   

 

4 

08h10 

đến 

08h25 

Xem phóng sự về kết quả thực hiện công 

tác VHTTDL, phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2022, 

 
Đ/c Ngô Quang Tú, 

CVP Sở 

 
5 

08h25 

đến 

09h05 

Tham luận của các đơn vị (6 tham luận) Đ/c Ngô Quang Tú, 

CVP Sở 

 
5.1 

 Kết quả và một số kinh nghiệm trong việc 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm xây 

dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

 
Thành phố Cao Bằng 

5.2 
 Công tác triển khai Kế hoạch phục hồi và 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
Phòng Quản lý Du lịch 

 
5.3 

 Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, 

các giải thể thao cấp toàn quốc trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

 
Phòng Quản lý TDTT 

5.4 
 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
Bảo tàng tỉnh 

 

5.5 

 Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương 

trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Huyện Thạch An 

5.6 
 Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức Lễ 

hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 
Huyện Trùng Khánh 

 
6 

09h05 

đến 

09h50 

 
Thảo luận 

Đ/c Trương Thế Vinh, 

PGĐ Sở 

 
7 

09h50 

đến 

10h00 

 
Nghỉ giải lao 

 

 

8 

10h00 

đến 

10h15 

 
Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh 

Đ/c Sầm Việt An, 

Giám đốc Sở (mời) 

 
9 

10h15 

đến 

10h40 

 
Công tác Thi đua khen thưởng 

Đ/c Đinh T Hằng Nga, 

Trưởng phòng TC-PC 
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10 

10h40 

đến 

10h50 

 
Phát động phong trào thi đua năm 2023 

Đ/c Ngọc Văn Chắn, 

Phó GĐ Sở 

 
11 

10h50 

đến 

11h00 

 
Bế mạc Hội nghị 

Đ/c Sầm Việt An, 

Giám đốc Sở 

 

12 

11h00 

đến 

11h45 

Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước 

“Nghệ nhân Ưu tú” (Có chương trình nghệ 

thuật 15 phút) 

(Có chương trình chi tiết riêng) 

 

BTC Hội nghị 

 

Lưu ý: Các đơn vị có tham luận tại Hội nghị chuẩn bị nội dung tham luận 

không quá 02 trang giấy A4 (Phát biểu không quá 8 phút). Báo cáo tham 

luận gửi về Sở VHTTDL qua mục thông tin điều hành ioffice đồng chí Nông 

Thị Liễu - Chuyên viên Văn phòng Sở trước ngày 06/01/2023 để chuyển phòng 

chuyên môn thẩm định, chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. 

III. MA KÉT 

1. Maket Hội nghị 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

VÀ SƠ KẾT PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” NĂM 2022 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Cao Bằng, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 
2. Maket Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

LỄ TRAO TẶNG 

DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” 

TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Cao Bằng, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở VHTTDL 

1.1. Ban Giám đốc Sở 
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1.1.1. Đồng chí Sầm Việt An, Giám đốc Sở 

- Chỉ đạo, phụ trách chung; Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ tổ chức Hội nghị; Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; 

- Phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị; đáp từ phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

1.1.2. Đ/c Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở 

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng; 

- Chỉ đạo xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua năm 2023; 

1.1.3. Đ/c Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở 

- Chỉ đạo xây dựng, thẩm định dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác 

VHTTDL năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; 

- Chỉ đạo thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; 

- Chỉ đạo xây dựng, thẩm định phóng sự về kết quả thực hiện công tác 

VHTTDL, phong trào “TDĐKXD ĐSVH” năm 2022; 

- Chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết phục vụ Hội nghị. 

1.1.4. Đ/c Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở 

Chỉ đạo điều hành nội dung thảo luận tại Hội nghị. 

1.1.5. Đ/c Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở 

- Chỉ đạo nội dung tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. 

- Chỉ đạo, thẩm định, duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ trao 

tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; 

- Chỉ đạo xây dựng, thẩm định dự thảo báo cáo kết quả phong trào 

“TDĐKXD ĐSVH” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

1.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

1.2.1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 

VHTTDL năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp xây dựng phóng sự về kết quả thực hiện công tác 
VHTTDL, phong trào “TDĐKXD ĐSVH” năm 2022 chiếu tại Hội nghị. 

- Chuẩn bị giấy mời, xây dựng chương trình, lập danh sách đại biểu, đón 
tiếp đại biểu dự Hội nghị; chuẩn bị nội dung khai mạc, bế mạc Hội nghị cho 

Giám đốc Sở; bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh; Dẫn chương trình Hội nghị. 

- Đôn đốc các đơn vị được giao viết bài tham luận gửi báo cáo tham luận, 
chuyển các phòng chuyên môn thẩm định, in ấn tài liệu. 

- Tham mưu chuẩn bị hội trường, ma két Hội nghị; ma két Lễ trao tặng 

danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; thực hiện công tác hậu cần, dự toán kinh phí tổ chức 

Hội nghị. 
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- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn đón tiếp đại biểu và các 

nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công. 

1.2.2. Phòng Tổ chức - Pháp chế 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung thi đua khen thưởng, công bố các quyết 

định khen thưởng tại Hội nghị, công tác phục vụ thi đua khen thưởng tại Hội nghị. 

- Tham mưu nội dung phát động phong trào thi đua năm 2023 của ngành 

tại Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ chuẩn bị nội 

dung, xây dựng kịch bản, điều hành tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân 

ưu tú. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự Hội nghị và các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Sở phân công. 

1.2.3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Thẩm định nội dung Báo cáo tham luận Thành phố Cao Bằng và Thư 

viện tỉnh, hoàn thành chuyển bộ phận tổng hợp Văn phòng trước 01 ngày diễn ra 
Hội nghị. 

- Phối hợp với phòng Tổ chức pháp chế tham mưu nội dung tổ chức Lễ 
trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự Hội nghị và các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Sở phân công. 

1.2.4. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 

- Chuẩn bị tham luận được giao và thẩm định nội dung Báo cáo tham luận 

của huyện Thạch An, hoàn thành chuyển bộ phận tổng hợp Văn phòng trước 01 

ngày diễn ra Hội nghị. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự Hội nghị và các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Sở phân công. 

1.2.5. Phòng Quản lý Du lịch 

- Chuẩn bị tham luận được giao và thẩm định nội dung Báo cáo tham luận 

của huyện Trùng Khánh, hoàn thành chuyển bộ phận tổng hợp Văn phòng trước 

01 ngày diễn ra Hội nghị. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự Hội nghị và các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Sở phân công. 

1.2.6. Đoàn Nghệ thuật tỉnh 
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Tổ chức tập luyện và xây dựng chương trình nghệ thuật (15 phút) phục vụ 

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (Kinh phí cân đối trong nguồn ngân 

sách được cấp trong năm 2023 của đơn vị). 

1.2.7. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Chuẩn bị tham luận gửi về Văn phòng Sở đúng thời gian quy định, 

chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự Hội nghị và các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Sở phân công. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Mời giúp Sở VHTTDL thành phần tham dự của đơn vị tại Hội nghị (Lưu 

ý: Mời giúp các nghệ nhân ưu tú tại địa phương có tên tại Quyết định số 
1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; Mời đại diện nghệ nhân đã được phong 
tặng các kỳ trước: NNƯT Đinh Trọng Thức - huyện Nguyên Bình. Đề nghị hỗ 
trợ di chuyển và đảm bảo kinh phí cho các nghệ nhân tham dự hội nghị). 

- Chuẩn bị nội dung tham luận được phân công gửi về BTC Hội nghị 

đúng thời gian quy định; Chuẩn bị ý kiến phát biểu, góp ý đề xuất của huyện, 

thành phố tại Hội nghị. 

3. Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

Chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL (Phòng Tổ chức - Pháp chế) thực hiện 

nghi thức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL và Sơ 

kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Lễ 
trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

của Sở VHTTDL Cao Bằng, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 
thực hiện. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Đ/c Ngô Quang Tú, Chánh Văn 

phòng Sở VHTTDL Cao Bằng, ĐT: 0918.428.666./. 
 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c Lê Hải Hòa – PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; 

- Phòng VH&TT; TTVH&TT các huyện, thành phố; 
- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Sầm Việt An 

 


