
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch 167- KH/TU ngày 31/5/ 2022 

của UBND Thành phố 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 
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(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án "Phát huy 

giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du lịch bền vững thành phố Cao Bằng" 

năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị Báo cáo 

tiến độ thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Phối hợp với cơ quan Bảo tàng Tỉnh nghiên cứu, triển khai kế hoạch 

khai quật khảo cổ tại những địa điểm có dấu hiệu di tích về Nhà Mạc thời kỳ ở 

Cao Bằng (1594 - 1677) trên địa bàn xã Hưng Đạo. 

-Tổ chức sưu tầm, biên soạn Cẩm nang Du lịch thành phố Cao Bằng làm 

tài liệu phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá về tài nguyên du lịch trên địa bàn 

quản lý. 

- Tìm hiểu, thiết kế, giới thiệu sản xuất những mặt hàng lưu niệm đặc 

trưng, tiện ích, độc đáo, tạo thêm sinh kế cho người dân bản địa. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội lữ hành tỉnh 

Cao Bằng khảo sát nhu cầu thực tế; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý du lịch, nghiệp vụ lễ tân, 

hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

- Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Công dân thành phố Cao Bằng thân thiện 

(cụ thể hóa những ứng xử văn minh, nhân ái, chuẩn mực, thân thiện của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố 

và du khách khi đến với Thành phố. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối chương trình du 

lịch trên địa bàn Thành phố với hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh Cao Bằng. 

- Vận động, khuyến khích người dân và doanh nghiệp liên kết, liên doanh 

xây dựng, phát triển mô hình trang trại (famstay) tại xã Hưng Đạo. 
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- Có trách nhiệm tổng hợp, Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tại Kế 

hoạch 167- KH/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

- Đảm bảo kinh phí xây dựng Quy hoạch Quần thể di tích Đà Quận (Chùa 

Viên Minh, Đền Quan Triều), xã Hưng Đạo. 

- Quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng văn 

hóa vùng miền, đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường du lịch. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

 - Sưu tầm, biên soạn Cẩm nang Du lịch thành phố Cao Bằng làm tài liệu 

phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá về tài nguyên du lịch trên địa bàn quản lý. 

 - Phối hợp với Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc biên soạn tài liệu, thực hiện 

truyền dạy, giáo dục, phổ biến và tổ chức các hoạt động trình diễn dân ca, dân 

vũ, dân nhạc trong trường học và cụm dân cư. 

 - Quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng văn 

hóa vùng miền, đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường du lịch. 

 - Tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối chương trình du lịch trên địa 

bàn Thành phố với các hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh Cao Bằng. 

 4. Phòng Quản lý Đô thị Thành phố 

 Báo cáo kết quả hoàn thiện Đồ án Quy hoạch Cụm di tích Chùa Viên 

Minh và Đền Quan Triều, xã Hưng Đạo; định hướng mục tiêu hoàn thiện hạ 

tầng phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn quản lý. 

 5. Phòng Kinh tế Thành phố 

 - Xây dựng thiết kế, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, đậm đà 

bản sắc dân tộc vùng miền, coi trọng việc xây dựng thương hiệu có khả năng 

cạnh tranh cao trong thị trường du lịch. 

 - Vận động, khuyến khích người dân và doanh nghiệp liên kết, liên doanh 

xây dựng, phát triển mô hình trang trại (famstay) tại xã Hưng Đạo 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

Báo cáo công tác triển khai về chương trình truyền dạy, giáo dục, phổ 

biến Di sản văn hóa phi vật thể (trọng tâm là dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân 

tộc) trong hệ thống trường học; tăng cường giáo dục truyền thống, góp phần 

quảng bá, giới thiệu sâu rộng về con người và non nước Cao Bằng, tích cực thúc 

đẩy phát triển du lịch bền vững... 

7. Phòng Lao động thương binh và xã hội 

Kết quả tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực lao động cho ngành du lịch - dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 
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8. Phòng Nội vụ Thành phố  

Kết quả tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng 

cho công chức, viên chức hoặc cử đi đào tạo chuyên ngành về du lịch - 

dịch vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thành phố 

Báo cáo kết quả về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút 

khách du lịch đến Thành phố Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân Thành phố, yêu cầu các đơn vị, phòng chuyên môn báo 

cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 25/12/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Vũ Văn Đệ 
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