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Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 

 

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

THÁNG THÁNG 4 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Kỷ niệm Ngày thành lập Chi 

bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4); Kỷ niệm ngày Văn hóa các 

dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Ngày Giải 

phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4. Tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai 

hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực VHTTDL. 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính 

phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 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 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Chỉ đạo công tác chuẩn bị tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở. Xây dựng quy hoạch lãnh đạo các phòng, đơn vị nhiệm kỳ 2025-

2030. Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch phát triển Thanh niên năm 2022. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

quý I năm 2022. Chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, bình xét thành tích của tập thể, cá 

nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Tiếp nhận và giải quyết 10 

hồ sơ TTHC (giải quyết trước và đúng hạn 8 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ sơ) 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  

Trình UBND tỉnh:  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, 

phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 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 và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2025. 
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Ban hành các văn bản tuyên truyền, kế hoạch: Kế hoạch tuyên truyền các 

hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II/2022; Kế hoạch tuyên truyền phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch Triển khai thực 

hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá" năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 

2022; Kế hoạch triển khai đề tài "Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

người Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng" năm 2022; Tuyên truyền hưởng ứng Ngày nước 

Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022; tuyên truyền 

cuộc thi và triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019 - 2022); triển 

khai cuộc thi “sáng kiến, mô hình, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua 

hoạt động văn hóa ở cơ sở”; Kế hoạch, thể lệ tổ chức Liên hoan hát then - đàn tính 

tỉnh Cao Bằng lần thứ 3; Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng... Tiếp nhận giải quyết 03 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; 03 hồ sơ cấp 

chứng chủ hành nghề tu bổ di tích. 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Chuẩn bị nội dung tin bài Bản tin 

VHTTDL số quý II/2022.  Phối hợp tham gia quảng bá không gian văn hóa, du lịch 

Cao Bằng tại Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội. Thiết kế maket gian 

hàng tham gia Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 06 đội chiếu phim vùng 

cao thực hiện được 111 buổi (Trong đó: Phát thanh 59 buổi; Chiếu hình 52 buổi);  

phục vụ 38 lượt xóm; 12 lượt xã; thu hút trên 8.454 lượt người nghe, xem. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức chiếu phim tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày Giải 

phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày 

Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022) tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Duy trì 

quảng bá, thông tin về du lịch Cao Bằng trên các trang Website dulichcaobang.vn 

và caobangtourism.vn. 

Đoàn Nghệ thuật: Triển khai biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất 

của tỉnh. Tập luyện và dàn dựng chương trình nghệ thuật phục vụ biểu diễn theo kế 

hoạch, các đội chuyên môn thực hiện việc truyền vai cho diễn viên mới để kịp thời 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng 

ghi hình chương trình nghệ thuật phát sóng phục vụ nhân dân và chào mừng những 

ngày lễ kỷ niệm trong tháng 4. Biểu diễn chào mừng Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 

năm 2022. Tham gia Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch 

6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội. Biểu diễn phục vụ Hội nghị triển khai công tác thi đua 

khen thưởng năm 2022. Đội tuyên truyền lưu động phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền về 

tôn giáo. Trong tháng, tổ chức biểu diễn đạt 8 buổi, tuyên truyền đạt 9 buổi, phục 

vụ ước khoảng 5.000 lượt người xem. 

Thư viện: Tổ chức trưng bày sách Kỷ niệm Ngày thành lập Chi bộ Đảng 

Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4); Kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc 

Việt Nam (19/4); Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Báo cáo Tổng kết 

công tác thư viện năm 2021, phát động thi đua năm 2022 trong toàn hệ thống thư 

viện công cộng. Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

Dự thảo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 (vòng sơ khảo) 

tỉnh Cao Bằng. Đưa sách đi phục vụ ngoài thư viện tại các điểm: Trại Giam Công 
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an tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Phục vụ xe ô tô Thư viện lưu động tại phố 

Đi bộ Kim Đồng thu hút hơn 700 lượt độc giả. Cấp mới 48 thẻ, phục vụ 513 lượt 

bạn đọc, 2.046 lượt sách báo. Bổ sung sách mới 491 bản.  Luân chuyển sách đến 

07 điểm Bưu điện văn hóa xã thuộc các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà 

Quảng. 

Bảo tàng: Hoàn thiện hồ sơ lý lịch hiện vật sưu tầm tại Hòa An. Khảo sát 

hiện vật địa bạ thời Nguyễn tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Khảo sát 

hiện vật khảo cổ tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Phối hợp với Phòng Văn 

hoá và Thông tin huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm tổ chức Lễ đón nhận bằng công 

nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh (di tích Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc; Bia chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm). Phối hợp 

với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá và truyền thông thành phố 

Cao Bằng tổ chức triển lãm ảnh tại phố đi bộ Kim Đồng với chủ đề: “Đảng bộ Cao 

Bằng tự hào những chặng đường”.  Triển lãm một số hình ảnh về văn hoá các dân 

tộc Cao Bằng tại sân vườn hoa trung tâm thành phố kỷ niệm Ngày Văn hoá các 

dân tộc Việt Nam (19/4). Biên tập và dựng video tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). 

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Tổ chức đón tiếp được 97 đoàn 

khách, với tổng số khoảng trên 11.850 lượt người. Phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Hà Quảng thi công trưng bày phòng truyền thống Huyện ủy. Xây dựng 

maket trưng bày phòng triển lãm chuyên đề tại đền thờ với nội dung “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉnh trang khuôn viên, 

nâng cao chất lượng phục vụ du khách sau dịch bệnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức 

các chương trình trải nghiệm cho khách tham quan tại Khu di tích QGĐB Pác Bó. 

Hoàn thiện kịch bản video “Về với cội nguồn cách mạng – tập 4” ( giới thiệu các di 

tích tại khu vực đầu nguồn suối Lê Nin). 

 2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Ban hành Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Liên đoàn 

Bóng đá Na Uy/Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam. Ban hành Quyết định thành lập 

đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Karate miền Bắc lần thứ II năm 

2022 tại tỉnh Hải Dương. Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe 

toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2022 tại huyện Nguyên Bình với trên 950 người tham 

gia. Tổ chức Giải Cờ vua Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Cao Bằng . 

 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. Xây dựng các tiết mục nghệ thuật tham gia biểu diễn 

tại phố đi bộ Kim Đồng và phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác 

quản lý vận động viên, học sinh năng khiếu đảm bảo theo đúng nội quy, quy chế. 

Tham gia thi đấu giải Karate miền Bắc lần thứ 2 đạt 01 Huy chương vàng, 02 Huy 

chương đồng; giải Muay các CLB quốc gia đạt 01 Huy chương bạc, 03 Huy chương 

Đồng. Tổ chức tập huấn và tham dự giải Vô địch Cờ vua miền Bắc năm 2022 tại 

Thái Nguyên. Hỗ trợ các huyện, thành phố điều hành, tổ chức các giải thể thao.  

2.3. Lĩnh vực Du lịch 
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 

22/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh Cao Bằng 

trong điều kiện bình thường mới. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị 

đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình 

thường mới. Phối hợp chuẩn bị Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh 

tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng 

và trung du miền núi phía Bắc tổ chức tại Cao Bằng; tham gia hoạt động Tuần Văn hóa 

Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và  Hà Nội. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hiệp định 

hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt 

Nam - Trung Quốc; Hoạt động du lịch trong dịp Lễ Giỗ Tổ năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

 Kết quả kinh doanh du lịch tháng 4/2022: Tổng lượt khách ước đạt 60.000 

lượt, giảm 37% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 300 lượt, 

tăng 9,9% so với cùng kỳ; Khách du lịch nội địa ước đạt 59.700 lượt, giảm 37,2% 

so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng 

kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 35%. 

 Kết quả kinh doanh du lịch 4 tháng đầu năm 2022: Tổng lượt khách ước đạt 

190.889 lượt, giảm 20,7% so với cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 

569 lượt, giảm 22,4% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt:190.320 lượt, 

giảm 20,7 % so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 70,6 tỷ đồng, tăng 119,3% 

so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 28%.  

 * Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo thực hiện Kế hoạch Số 50/KH - BQL ngày 05/4/2022 của Ban 

quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng về khảo sát và thực hành thực địa tại các điểm 

di sản cho Thuyết minh viên tiếng Anh (cơ bản) phục vụ kỳ tái thẩm định danh 

hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Triển khai hoạt động hỗ trợ 

phát triển đối tác bổ sung trên tuyến du lịch trải nghiệm phía đông Công viên địa 

chất Non nước Cao Bằng. Khảo sát thực hiện thí điểm mô hình nông nghiệp gắn 

với dịch vụ du lịch tại xóm Háng Thoong, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 

Phát hành Bản tin CVĐC số 1/2022. 

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 VHTTDL trên địa bàn Thành phố; 

Kiểm tra hoạt động quảng cáo (các bảng, biển, pa nô, quảng cáo các dịch vụ…) 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng. Kiểm tra công tác chuẩn bị 

đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Kết quả, kiểm tra 06 Cơ sở lưu 

trú du lịch; 05 Cơ sở Karaoke: 03 Cơ sở quảng cáo; 03 điểm du lịch. Công tác tiếp 

dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì  đảm bảo quy định. 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

của Chính phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh 
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Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

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 2022. Sở VHTTDL đã tổ chức 

triển khai và đạt được một số kết quả, cụ thể như sau: 

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 04/02/2021 

của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của 

Hội nghị Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong năm 2022 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung xây dựng và trình 

UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá 

trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai 

đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 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 và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, giai đoạn 2022 - 2025. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan 

trọng của đất nước, của tỉnh có hiệu quả. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đầu 

tư xây dựng nhà văn hóa, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tiến hành họp với 

các Sở ngành để thống nhất phân bổ nguồn lực. Thực hiện quy trình chuyển đổi số 

thư viện tỉnh theo lộ trình. 

Tiếp tục tham mưu các nội dung văn bản chuẩn bị Tổ chức Đại hội TDTT 

tỉnh Cao Bằng lần thứ IX. Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng 200 vận động viên, 

học sinh thể thao.  

Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Non nước Cao Bằng 

trên nền tảng số: Thường xuyên cập nhật thông tin, sản phẩm du lịch trên trang 

website dulichcaobang.vn, caobangtourism.vn, caobanggeopark.com. Trong tháng 

4 đã đăng tải 26 tin, bài, ấn phẩm, video, trên các website phục vụ 43.650 lượt truy 

cập. 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành luôn nêu cao tinh thần 

đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, 

vừa phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chủ 

động triển khai tổ chức các hoạt động VHTTDL trong điều kiện bình thường mới, 

các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành chương trình công tác đảm bảo tiến độ.  

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. 
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2. Hạn chế  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp 

tục đạt 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. Việc tham mưu một số văn bản chưa đảm bảo tiến độ, chất 

lượng chưa đảm bảo, chưa chủ động sát sao trong giải quyết nhiệm vụ được giao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 

2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và các ngày lễ kỷ niệm khác... chỉ 

đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động VHTTDL trong dịp hè. Tiếp tục rà soát, 

tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý.  

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính 

phủ; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 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 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL và 

gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố. Tiếp tục chỉ đạo tham mưu các văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Tiếp nhận và giải quyết 

TTHC đảm bảo theo quy định. Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển 

khai 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 văn bản chỉ đạo thực hiện ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6) trên địa bàn tỉnh. 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”. 

Chuẩn bị nội dung tin, bài cho Bản tin VHTTDL số quý II năm 2022. Xây 

dựng Kế hoạch sưu tầm nghi lễ Cấp Sắc. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lý lịch hiện vật 

sưu tầm năm 2021. Triển khai Kế hoạch khai quật khảo cổ khẩn cấp trên địa bàn 

tỉnh. Khảo sát sưu tầm hiện vật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Triển khai 

Kế hoạch Kiểm kê di tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với Hội 

Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2022 tại Trường THPT Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Kim Đồng. Tổ 
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chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim, triển lãm,.. kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong tháng. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Phối hợp tổ chức Lớp tập huấn Trọng tài quốc gia môn Bóng bàn tại tỉnh 

Cao Bằng. Tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn thiếu niên - nhi đồng tỉnh Cao Bằng. 

Ban hành Quyết định thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu: Giải vô địch 

Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022; Giải Vô địch Pencak Silat trẻ 

quốc gia; Giải Vô địch Bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc (U11).Tổ chức huấn 

luyện, giảng dạy các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu theo kế 

hoạch. Thực hiện công tác khai thác mùa bơi năm 2022.  

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh Cao 

Bằng. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch Non nước 

Cao Bằng tại Hà Nội. Xây dựng nội dung clip ẩm thực “Món ngon Cao Bằng”; 

triển khai Mô hình "Homestay nói không với ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần”. Tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022.   

Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội đàm trực tuyến trao đổi, thống nhất 

về các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CVĐC toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng (Việt Nam) và CVĐC toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng 

Sơn (Trung Quốc). Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức Hội thảo định 

hướng khởi nghiệp cho thanh niên về phát triển du lịch bền vững trong vùng Công 

viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng. Phối hợp với Ban quản lý CVĐC 

toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang khảo sát các điểm di sản, đối tác 

xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm số 5 kết nối CVĐC toàn cầu UNESCO Cao 

nguyên đá Đồng Văn với CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tổ chức 

lễ ký kết bao tiêu sản phẩm của Làng làm giấy bản Dìa trên, xã Phúc Sen, huyện 

Quảng Hòa với các nhà hàng, khách sạn trong mạng lưới đối tác CVĐC Non nước 

Cao Bằng. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 của Sở VHTTDL Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ VHTTDL; 

- Vụ Kế hoạch, Tài chính 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 

  

 

 


		2022-04-18T14:31:11+0700


		2022-04-18T17:24:05+0700


		2022-04-18T17:24:05+0700




