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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch và Công viên địa chất (CVĐC) 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2023 
 

 Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Cao Bằng; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị triển khai công tác du lịch và Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Đánh giá kết quả, tình hình công tác hoạt động trong lĩnh vực du lịch và 

CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến huyện, từ 

nhà nước với doanh nghiệp và các đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phục 

vụ dịch vụ du lịch. Xây dựng hệ thống đối tác CVĐC ngày một lớn mạnh mang 

tính bền vững. 

- Gặp gỡ các đơn vị quản lý nhà nước về du lịch các cấp; ban quản lý các 

khu điểm du lịch; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; chia sẻ, tiếp thu các ý 

kiến, đề xuất trong xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng. 

2. Yêu cầu: Tổ chức Hội nghị đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng thời gian, chương trình, kế hoạch đề ra. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1.Thành phần:  

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện các sở, ngành, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban VHXH – 

HĐND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công thương, Tài chính, Giao 

thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục 

và Đào tạo, Nông nghiệp phát triển Nông thôn; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; Chi cục Thuế thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Sở; Đại diện Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị: Văn phòng, Quản lý Du lịch, Tổ chức Pháp chế, Thanh tra, 
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TTVH&TTDL, Ban quản lý CVĐC, BQL các DTQGĐB Pác Bó và các đơn vị 

liên quan. 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; 

ban quản lý di tích, khu, điểm du lịch, phố đi bộ trên địa bàn tỉnh; đối tác CVĐC 

Non nước Cao Bằng; các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển. 

- Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng, cá nhân và các đơn vị truyền thông. 

2. Thời gian: 01 ngày, Thứ Năm, ngày 09 tháng 3 năm 2023. 

3. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bằng Giang, TP Cao Bằng. 

4. Số lượng: 150 người. 

 III. NỘI DUNG: 

1. Báo cáo hoạt động du lịch và CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

2. Tham luận (nếu có). 

3. Thảo luận, trao đổi, chia sẻ, đề xuất các ý kiến xây dựng và phát triển 

du lịch Cao Bằng. 

4. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh. 

5. Công tác thi đua khen thưởng năm 2022. 

(Có Chương trình chi tiết đính kèm) 

6. Maket Hội nghị: 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DU LỊCH  

VÀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO  

NON NƯỚC CAO BẰNG NĂM 2023 
 

 

Cao Bằng, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

 

IV. KINH PHÍ:  

Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp năm 2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và các 

nguồn thu hợp pháp khác. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Đồng chí Sầm Việt An, Giám đốc Sở: 

Chỉ đạo chung các hoạt động liên quan Hội nghị. 

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

 - Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ nội dung Hội nghị. Mời Lãnh đạo 

tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì điều hành thảo luận.  

 - Phụ trách nội dung  clip báo cáo kết quả, tình hình công tác hoạt động du 

lịch và CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và 

các văn bản liên quan đến hoạt động du lịch. 

1.3. Phòng Quản lý Du lịch: 

 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị, dự toán kinh phí, chương 

trình, giấy mời, đề xuất danh sách đại biểu.Thành lập BTC Hội nghị, phân công 

nhiệm vụ các thành viên liên quan.  

- Xây dựng kịch bản; dự thảo các bài phát biểu chỉ đạo, khai mạc, bế mạc 

của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở; phối hợp chuẩn bị clip báo cáo báo cáo kết quả, 

tình hình công tác hoạt động du lịch và CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Tham mưu đề xuất các đơn vị du lịch có thành tích trong năm 2022. 

- Tham mưu nội dung, đề xuất thành phần tham luận. Tổng hợp các ý kiến 

từ các đơn vị kinh doanh du lịch và phối hợp tham mưu nội dung, giải đáp, trả 

lời (nếu có). 

 - Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán 

kinh phí tổ chức.  

 - Phối hợp đón tiếp đại biểu. 

1.4. Văn phòng Sở: 

 - Phát hành Giấy mời, in tài liệu; tăng âm, loa đài, máy chiếu phục vụ Hội 

nghị. 

- Chủ trì công tác đón tiếp đại biểu. 

- Thực hiện công tác tổ chức chương trình Hội nghị. 

- Phối hợp hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị 

theo Kế hoạch. 

1.5. Phòng Tổ chức Pháp chế: 

- Tham mưu ban hành, công bố Quyết định khen thưởng các đơn vị và cá 
nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2022 tại 
Hội nghị. 

- Hỗ trợ công tác đón tiếp đại biểu. 
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 1.6. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh: 

- Chủ trì trưng bày các ấn phẩm, tài liệu quảng bá về du lịch; Chuẩn bị các 

video, clip quảng bá du lịch Cao Bằng trình chiếu tại Hội nghị (trước Hội nghị 

và trong thời gian giải lao). 

- Phối hợp cung cấp nội dung, hình ảnh liên quan phục vụ công tác xây 

dựng clip báo cáo các hoạt động du lịch năm 2022 trình chiếu tại Hội nghị. 

- Chuẩn bị 01 chương trình biểu diễn (20 phút) phục vụ tại Hội nghị. 

- Hỗ trợ công tác đón tiếp đại biểu. 

 1.7. Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: 

- Chủ trì công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị, bố trí các 

standee quảng bá Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng. 

- Phối hợp cung cấp nội dung, hình ảnh liên quan phục vụ công tác xây 

dựng clip báo cáo các hoạt động du lịch năm 2022 trình chiếu tại Hội nghị. 

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

phẩm, tài liệu; trình chiếu các video, clip quảng bá về du lịch và CVĐC. 

- Hỗ trợ công tác đón tiếp đại biểu. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan: 

Hỗ trợ cử báo cáo viên tham gia trình bày tham luận tại Hội nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch và 

CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tiểu ban phtas triển DLDV (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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