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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Tình hình phát triển  

kinh tế - xã hội tháng 02 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023 

 

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

TÁC THÁNG 02 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 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. 

Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Quý Mão năm 

2023; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch 

trong dịp tết và lễ hội xuân năm 2023; tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày các tác 

phẩm nghệ thuật phục vụ buổi gặp mặt và biểu dương văn nghệ sĩ, trí thức, nhà 

báo tiêu biểu tỉnh Cao Bằng Xuân Quý Mão năm 2023; phối hợp với Hội Nhà 

báo tỉnh tổ chức thành công Hội Báo Xuân Quý Mão 2023; tổ chức thành công 

giải Quần vợt “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm 2023.  

Hướng dẫn, chỉ đạo các khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các 

hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tiếp tục chỉ đạo 

kiểm tra công tác quản lý, tổ chức Lễ hội; hướng dẫn tổ chức lễ hội xuân, ngày 

hội văn hóa các dân tộc tại địa phương. Chỉ đạo triển khai phổ biến 12 luật mới 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỳ họp. Triển khai đăng ký thi đua 

năm 2023 tới các phòng, đơn vị; đăng ký thi đua với Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, 

Cụm thi đua các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc; ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Trình UBND tỉnh khen thưởng cho 01 

đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022, cho VĐV đạt 

thành tích xuất sắc tại Giải Cúp Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Quốc gia năm 

2022. Xây dựng các kế hoạch về công tác pháp chế1.  

                                           
1 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch 

triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2023.  
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 Tiếp nhận giải quyết 07 thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định (trong 

đó đã giải quyết 03 hồ sơ, đang giải quyết 04 hồ sơ). Phối hợp với các ngành, 

đơn vị, địa phương triển khai phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực văn hoá và gia đình 

Tham mưu UBND tỉnh: Bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; Hoạt động Văn hoá quần chúng; Thông tin 

tuyên truyền; Văn hoá dân tộc: Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; ban hành các văn bản, kế hoạch tuyên truyền2. Đăng ký 

tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể UNESCO của Việt Nam 

ghi danh lần thứ Nhất; ban hành văn bản triển khai cuộc thi và triển lãm tranh thiếu 

nhi toàn quốc 2023, hỗ trợ tuyên truyền Festival “Về miền Quan họ - 2023”.  

Công tác Nếp sống văn hóa; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; Phong trào xây dựng Nông thôn mới: Tham mưu BCĐ tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2023; báo cáo số liệu hoạt động Văn hóa cơ sở năm 2022. 

Lĩnh vực Di sản văn hóa, Công tác gia đình: Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành 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 2023. Tham mưu BCĐ công tác gia đình tỉnh ban hành Kế 

hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023. Ban hành công văn về việc tu bổ, 

tôn tạo di tích Đền thờ Trần Duy Trân, xã Cách Linh và di tích Đền thờ Nùng 

Chí Cao, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; Công văn tăng cường công 

tác quản lý  nhà nước về Lễ hội năm 2023. 

Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch: Hoàn thiện thủ tục xin giấy cấp 

phép Bản tin Văn hóa thể thao &Du lịch năm 2023, triển khai Bản tin số 1/2023; 

phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh được 02 buổi; tiếp 

tục tập luyện chương trình ra mắt Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính và dân ca xóm 

Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng); báo cáo kết quả mở lớp dạy hát dân ca tại 

huyện Trùng Khánh. Khai thác nguồn phim có chất lượng phù hợp phục vụ các 

ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; xây dựng 09 nội dung3, In sao ổ 

                                           
2 Kế hoạch tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới; 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 2030. Tuyên truyền sáng tác các tác phẩm văn học nghệ 

thuật ” sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 - 2025. 
3 Chương trình ca nhạc: Nhạc cách mạng hào hùng dân tộc Việt Nam; Hát then đàn tính Mừng Đảng - 

mừng Xuân; Phóng sự: Rộn ràng bản Dao Tiền đón Tết; Lễ hội truyền thống - Nơi bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hoá đồng bào dân tộc Mông; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng; Mẹo 

phòng trừ sâu bệnh cho cây rau; Bạo lực gia đình - vết thương khó lành; Khoa học Công nghệ tập trung phát 

triển nguồn gen, cùng với định hướng phát triển của huyện nâng cao năng suất và chất lượng hạt dẻ Trùng 
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cứng, USB cung cấp cho các đội chiếu phim lưu động; tiếp tục kiểm tra chất 

lượng đĩa chuyên đề do Cục Điện ảnh và các phim khai thác từ Viện phim Việt 

Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các nguồn khác cung cấp. Tổ chức bàn 

giao 02 máy chiếu mới, 02 Laptop mới, 02 tăng âm, loa mới cho 02 đội chiếu 

phim vùng cao huyện Bảo Lạc và huyện Hạ Lang. Trong tháng đội chiếu phim 

số 04 - huyện Hạ Lang thực hiện được 02 buổi chiếu phim, thu hút trên 145 lượt 

người xem. 

Đoàn Nghệ thuật: Thường xuyên tập luyện, dàn dựng các chương trình 

nghệ thuật biểu diễn phục vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị đột xuất 

của tỉnh4. Đội thông tin lưu động kết hợp với các chương trình biểu diễn của 

Đoàn trong đợt công tác phục vụ nhân dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh5 tổ 

chức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Trong tháng tổ chức biểu diễn được 06 buổi, tuyên truyền 12 buổi với khoảng 

10.000 lượt người xem. 

Thư viện: Tổ chức trưng bày sách phục vụ tại các Lễ hội và các ngày lễ 

lớn của đất nước, địa phương6. Tham gia xếp sách nghệ thuật phục vụ Chương 

trình gặp mặt biểu dương văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiêu biểu tỉnh Cao Bằng 

xuân Quý Mão 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tiếp tục tổ chức phục vụ xe ô 

tô Thư viện lưu động tại phố Đi bộ Kim Đồng tối thứ 6 hằng tuần thu hút hơn 

600 lượt độc giả. Tổng hợp tin bài tuyên truyền trên bản tin hàng ngày, “Cao 

Bằng qua báo chí Trung ương” được 13 tin bài. cấp mới được 58 thẻ, phục vụ 

3.362 lượt bạn đọc; số lượt sách báo phục vụ 11.378 lượt. Thực hiện quy trình 

kiểm tra các túi sách do điểm Bưu điện Văn hóa xã chuyển về; xử lý kỹ thuật 

sách Phòng Xây dựng phong trào cơ sở được 122 cuốn. 

Bảo tàng: Công tác kiện toàn kho được thực hiện khoa học, duy trì thực 

hiện tốt công tác vệ sinh, bảo quản hiện vật, kiểm kê, rà soát tủ hồ sơ di tích 7, 

nghiên cứu tư liệu lập hồ sơ xếp hạng di tích. Xây dựng kế hoạch triển khai 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 năm 2023. Xây dựng kế hoạch kiểm kê di tích 

                                                                                                                                    
Khánh; Phim hoạt hình: Tiếng còi; Chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống và chuyên mục phim truyện: 

Trên đỉnh bình yên. 
4 Biểu diễn phục vụ mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão; Lễ hội Xuân tại xã Lê Lợi, huyện Thạch An; 

Hội Báo xuân Quý Mão tỉnh Cao Bằng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của 

huyện Thạch An; phục vụ bà con nhân dân huyện Thạch An; gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức tiêu biểu tỉnh 

Cao Bằng.  
5 Biểu diễn tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng; Lễ hội Chùa Đống Lân; Lễ hội Chùa Sùng Phúc; 

phối hợp với huyện Bảo Lâm biểu diễn chào mừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội chọi bò 

năm 2023. 
6 Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); Lễ hội truyền 

thống Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng (ngày 09 - 10 tháng Giêng năm Quý Mão); Lễ kỷ niệm 

90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại huyện Thạch An; Ngày Hội văn hóa Dân tộc Mông và Lễ hội chọi bò 

huyện Bảo Lâm năm 2023. 
7 Nhập 05 hiện vật từ sổ đăng ký, 20 hiện vật từ sổ phân loại quản lý trên máy  tính; đánh số, chụp 

ảnh, scan những hiện vật giấy đã mờ; chỉnh lý, thay bì 41 hiện vật giấy; lập phiếu ảnh 10 hiện vật giấy quản lý 

trên máy.  
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lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tổ chức các 

triển lãm ảnh phục vụ các sự kiện chính trị, các lễ hội của tỉnh8.  

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt: Tổ chức phục vụ đón tiếp 191 

đoàn khách với tổng số khách khoảng 23.309 lượt người9. Tổ chức triển lãm 

ảnh lưu động tại các Lễ hội xuân10; xây dựng đề cương chỉnh lý nội dung Nhà 

trưng bày Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Khảo sát, lên ý tưởng thiết kế 

Phòng trải nghiệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; tiếp nhận chuyển 

giao nội dung, kỹ thuật đồ họa của Chương trình “CLB em yêu lịch sử” từ Bảo 

tàng Lịch sử Quốc gia; kiểm tra bia biển và vệ sinh định kỳ các di tích tại Cụm 

di tích đầu nguồn và Cụm di tích Khuổi Nặm. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản theo lĩnh vực11. Phối hợp, 

hỗ trợ các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thể thao nhân dịp Mừng 

Đảng, Mừng Xuân với các môn như: Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Lày cỏ, Tung 

còn, chọi bò... và nhiều trò chơi dân gian gắn với các lễ hội tại địa phương. Các 

hoạt động được tổ chức đều đảm bảo theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác đào tạo 225 vận động viên thể thao thành tích cao 

và 60 học sinh năng khiếu nghệ thuật. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

trình độ thể lực cho vận động viên các đội tuyển thể thao. Xây dựng kế hoạch 

tập huấn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia các giải đấu12. Tổ chức 

khai thác dịch vụ sân vận động, nhà thi đấu đảm bảo theo quy định. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Tiếp tục tham mưu các nội dung 

phối hợp tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023; thực hiện công tác chuẩn 

bị, dự thảo các nội dung liên quan tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch 

năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình ảnh du 

lịch Cao Bằng “thân thiện, an toàn và hấp dẫn” trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; các trang mạng xã hội. Thường xuyên đăng tin, bài viết, chia sẻ thông 

tin tuyên truyền quảng bá trên các trang thông tin điện tử: Website 

                                           
 8 Triển lãm phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm với chủ đề “Một số hình ảnh văn 

hóa dân tộc Mông”; phục vụ Lễ hội Miếu Bó Puông, xã Lê Lợi, huyện Thạch An với chủ đề “Đất và Người Cao 

Bằng”; Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thạch An (03/02/1933-

03/02/2023); Lễ hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng.  
9 Cụ thể: Khu di tích QGĐB Pác Bó đón tiếp 170 đoàn, với khoảng 20.926 lượt khách tham quan; Khu 

di tích QGĐB Rừng Trần Hưng Đạo đón tiếp 101 lượt khách tham quan; Khu di tích QGĐB địa điểm chiến 

thắng Biên giới năm 1950 đón tiếp 21 đoàn, với khoảng 2.282 lượt khách.  
10Lễ hội truyền thống mùng Chín tháng Giêng năm Quý Mão tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng với chủ 

đề “Bác Hồ với Cao Bằng”; tại Lễ hội xuân huyện Nguyên Bình với chủ đề “Từ căn cứ địa cách mạng Cao Bằng 

đến chiến khu Việt Bắc - thủ đô gió ngàn”. 
11 Công văn về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2023; công văn giới thiệu thành viên tham gia BTC vô địch các Câu lạc bộ và Cúp khiêu 

vũ thể thao năm 2023; các văn bản chuẩn bị tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Cao Bằng năm 2023 “Tranh cup 

Agribank”; giải Việt dã tỉnh Cao Bằng năm 2023; Ngày thể thao Việt nam 27/3. 
12 Giải vô địch Kick Boxing toàn quốc; giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia và cup Khiêu vũ Thể thao 

mở rộng; giải vô địch câu lạc bộ Pencak Silat toàn quốc. 
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(dulichcaobang.vn, caobangtourism.vn, caobanggeopark.com); Zalo (Trung tâm 

Văn hóa thông tin du lịch Cao Bằng); Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng); 

Facebook Công viên địa chất Non nước Cao Bằng… 

Công tác phát triển sản phẩm du lịch: Hướng dẫn Ban quản lý các khu, 

điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động 

xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch 

trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Hướng dẫn, phối hợp với UBND các 

huyện Hà Quảng, Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch, thực hiện khảo sát, xây 

dựng chương trình du lịch (tour), tuyến kết nối giữa huyện Hà Quảng và huyện 

Trùng Khánh. 

Các nội dung khác: Cấp 01 thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa. Tham 

mưu chương trình học bổng của Sở Văn hoá, Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc (tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn 07 học sinh nhận được 

học bổng từ năm 2019 - 2022 làm các thủ tục nhập học). Ngoài ra tham mưu 

góp ý, ban hành các văn bản theo lĩnh vực13.  

Kết quả kinh doanh du lịch tháng 02/2023: Tổng lượt khách ước đạt: 

100.300 lượt, tăng 60,1 % so với cùng kỳ, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2019 

trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt: 1.245 lượt, tăng 888% so với cùng kỳ, 

giảm 90,6% so với cùng kỳ năm 2019; khách du lịch nội địa ước đạt: 99.055 

lượt, tăng 58,9 % so với cùng kỳ, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng 

thu du lịch ước đạt: 69,2 tỷ đồng, tăng 223,4% so với cùng kỳ, tăng 295% so với 

cùng kỳ năm 2019. Công suất sử dụng phòng ước đạt: 38 %. 

Kết quả kinh doanh du lịch 02 tháng đầu năm 2023: Tổng lượt khách ước 

đạt: 191.674 lượt, tăng 115 % so với cùng kỳ, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 

2019 trong đó: Trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt: 1.237 lượt, tăng 703,2% 

so với cùng kỳ, giảm 94,8% so với cùng kỳ năm 2019; khách du lịch nội địa ước 

đạt: 189.883 lượt, tăng 112,9 % so với cùng kỳ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 

2019. Tổng thu du lịch ước đạt: 132,2 tỷ đồng, tăng 343,64% so với cùng kỳ, 

tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất sử dụng phòng ước đạt: 33,5%. 

* Ban quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng: Hoàn 

thành dự thảo Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 và dự thảo Kế hoạch 

Công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng 

giai đoạn 2023 - 2026; kế hoạch năm 2023 trình UBND tỉnh. Làm việc với Đoàn 

                                           

13 Tham mưu ban hành các báo cáo: Kết quả đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịpTết Nguyên đán 

Quý Mão 2023; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh 

tế khu vực biên giới đất liền; Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2025. 
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công tác liên ngành tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng, phát triển và quản lý 

CVĐC toàn cầu UNESCO. Tổ chức Hội nghị kế hoạch triển khai hoạt động tổng 

kết mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2022 và lập kế hoạch 

hoạt động năm 2023. Phối hợp với chuyên gia tư vấn cao cấp hoàn thiện nội 

dung biển IP tuyến thứ 4; hoàn thiện dự thảo đề cương trưng bày Trung tâm 

thông tin CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tại thành phố Cao 

Bằng. Tổ chức chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên 

mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng tại các điểm di sản trên tuyến 

CVĐC, một số điểm du lịch cộng đồng, nhà hàng, khách sạn…   

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

Ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng. Tiến hành kiểm tra 

công tác quản lý, tổ chức Lễ hội được 07 cuộc14. Duy trì công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và thực hiện các kỳ báo 

cáo theo quy định.  

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

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 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. 

Sở VHTTDL Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 287/KH-UBND 

ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân 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”. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2023. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về di sản trong năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn, 

sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2023 đảm bảo có hiệu quả. 

Duy trì quản lý, khai thác các ứng dụng trên nền tảng số phục vụ hoạt 

động thông tin, quảng bá du lịch tỉnh, gồm: Website (dulichcaobang.vn, 

caobangtourism.vn), Zalo (Trung tâm VH thông tin du lịch Cao Bằng), Fanpage 

(Du lịch Non nước Cao Bằng). Trong tháng 02 đã đăng tải 19 tin, bài, văn bản 

trên website. Số lượt truy cập trên trang dulichcaobang.vn là: 180,052 lượt, 

                                           
14 Tiến hành kiểm tra được 07 Lễ hội: Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, Hòa An; chùa Đống Lân, chùa Đà 

Quận, xã Hưng Đạo; Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; Lễ hội tại Sóc Hà; Ngày hội Văn hóa 

dân tộc Mông, huyện Hà Quảng; Chùa Sùng Phúc, huyện Hạ Lang.  
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trang caobangtourism.vn đang chờ VNPT triển khai nâng cấp, tích hợp 02 

website. Trang Website CAOBANGGEOPARK.COM thu hút 82.414 lượt 

khách truy cập; Đăng 04 tin, bài trên Website CAOBANGGEOPARK.COM; 

Đăng 02 tin, bài trên trang Fan Page: https://m.facebook.com/Công viên địa chất 

Non nước Cao Bằng.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong tháng 02 năm 2023, Sở VHTTDL tiếp tục bám sát các chương 

trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao, 

chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ. 

Qua công tác kiểm tra các lễ hội được tổ chức theo đúng quy định của 

pháp luật, các lễ hội được diễn ra an toàn, lành mạnh.  

2. Hạn chế  

Một số nội dung công việc của một số đơn vị chưa đảm bảo theo kế hoạch 

còn phải đôn đốc nhắc nhở. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2023 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực ngành phụ trách. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 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 2023; 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. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất 

nước và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động lễ hội, kinh 

doanh lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. Tổng hợp, rà soát, đưa ra khỏi danh sách, bổ sung danh sách quy hoạch 

lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 năm 2023; xây dựng 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

VHTTDL năm 2023; hoàn thiện các hồ sơ trình khen thưởng theo quy định; 

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023. 

Xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.   

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm ngày 

Thể thao Việt nam (27/3); Tổng kết công tác thư viện của hệ thống thư viện 

công cộng toàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 2023.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án 6 ‘‘Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp 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 năm 2023. Chuẩn bị các nội dung, thành lập Ban Chỉ 

đạo biên soạn, xuất bản cuốn ‘‘Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 

(1945-2022). Tiến hành triển khai thực hiện các  dự án: xây dựng cập nhật cơ sở 
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dữ liệu di sản văn hóa và di tích lịch sử Cao Bằng; chuyển đổi số ngành thư 

viện; hệ thống hóa dữ liệu du lịch thực tế ảo, du lịch trải nghiệm 3D; khai quật 

khảo cổ cố đô Cao Bình.  

2. Các hoạt động chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực văn hóa và gia đình 

 Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, 

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

lịch giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” năm 2023; kế hoạch Hội 

thi Hát dân ca trình diễn trang phục tỉnh Cao Bằng năm 2023; hướng dẫn cơ sở 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, công tác gia đình năm 

2023. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 

trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động 

truyền thông, giáo dục, vận động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). 

Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh, duy trì công tác kiện 

toàn kho; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thành lập các tổ chức 

quản lý di tích; triển khai kế hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

xây dựng chuyên đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý” tuyên truyền tại một số trường học, tổ chức tuyên truyền về 

di sản văn hóa địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai 

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 năm 2023; tiến hành khảo sát, lựa chọn địa 

điểm tổ chức truyền dạy theo từng di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng 02 mô 

hình theo đặc thù và tính ưu tiên và thực trạng của di sản văn hóa phi vật thể. 

Hoàn thiện xuất bản và phát hành ấn phẩm Bản tin VHTT&DL số 1/2023; 

tiếp tục rà soát, thay thế nội dung các cụm pano tuyên truyền; hướng dẫn chuyên 

môn nghiệp vụ cho các đội chiếu phim lưu động vùng cao phục vụ đồng bào theo 

chỉ tiêu giao; thực hiện các tin bài, video, clip, ảnh đẹp quảng bá hội Xuân trên 

địa bàn tỉnh; tham gia gian hàng quảng bá du lịch tại Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 

2023; tiếp tục khảo sát một số khu, điểm du lịch để bổ sung, cập nhật thông tin 

trên các nền tảng số do đơn vị quản lý và vận hành; chuẩn bị các nội dung tham 

gia quảng bá du lịch tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 19.  

Tổ chức trưng bày sách nhân các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; 

tiếp tục phục vụ xe thư viện lưu động tại các Lễ hội trên địa bàn; phối hợp với 

Hội Nhà báo tỉnh đưa sách, báo Xuân đi phục vụ các Đồn Biên Phòng nhân dịp 

kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân 03/3; tiến hành bàn giao sách cho 3 xã khu 

vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh; luân chuyển sách tới một số điểm Bưu 

điện Văn hóa xã và một số trường học trong tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4; xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2023 vòng Sơ khảo tỉnh Cao Bằng. 



9 

 

Chỉnh trang khuôn viên Khu di tích QGĐB Pác Bó chuẩn bị Lễ hội Về 

nguồn Pác Bó năm 2023 

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Tổ chức giải Quần vợt tỉnh Cao Bằng “Tranh cup Agribank”; giải Việt dã 

tỉnh Cao Bằng; giải vô địch các Câu lạc bộ và Cúp khiêu vũ thể thao; tổ chức Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; xây dựng kế hoạch, điều lệ, dự toán giải Bóng 

chuyền hơi trung, cao tuổi; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyển chọn VĐV thể thao 

thành tích cao tỉnh Cao Bằng; kế hoạch tổ chức khai giảng các đội tuyển năm 2023. 

Xây dựng tờ trình đề nghị cấp kinh phí Tổ chức Giải đua xe đạp Cao Bằng mở 

rộng. Tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc theo kế hoạch. 

Tổ chức huấn luyện, giảng dạy và kiểm tra giám sát đột xuất, định kỳ 

công tác đào tạo các đội tuyển.. hỗ trợ về chuyên môn công tác tổ chức ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại huyện Bảo Lạc. Duy trì công tác khai 

thác dịch vụ sân vận động, nhà thi đấu.  

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tổ chức Hội nghị Du lịch năm 2023; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện 

nội dung đột phá về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2023; Chương trình 

trọng tâm về Phát triển hạ tầng Du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2023. Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 78/2021/NQ-HĐND ban hành chính sách về phát triển du lịch cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình 

thức, triển khai hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Cùng em khám phá CVĐC” tại 

các trường THCS và THPT. Đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên phụ trách 

và các thành viên Câu lạc bộ để tham gia hoạt động tại Hội nghị.  

Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2023 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 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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