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II- NỘI DUNG
1. Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025
Ngày 01.4.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU
về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.
1) Chỉ thị yêu cầu
- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiếp
tục theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của
Đảng, đề cao trách nhiệm của chi ủy chi bộ; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm
bảo an toàn, tiết kiệm, linh hoạt, phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ; báo cáo kiểm điểm
của chi ủy trong nhiệm kỳ phải được đánh giá khách quan, toàn diện; chỉ rõ được
những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo;
- Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu cử chi ủy và các chức danh Bí thư,
phó Bí thư phải đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, đảm bảo dân chủ, công
khai, minh bạch. Tiếp tục duy trì chủ trương Bí thư đồng thời là trưởng xóm, tổ
trưởng dân phố đối với các chi bộ đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với
chi bộ cơ quan hành chính, cơ quan đảng, đoàn thể… thực hiện chủ trương Bí thư
là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo
hoàn tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
2) Về nội dung
- Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 tập trung
thực hiện 2 nội dung sau:
(1) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ
2020-2022 và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025; xác định
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của
chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 (đối với chi bộ có chi ủy).
(2) Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2205.
+ Tiêu chuẩn chi ủy viên: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1, Điều
12, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Cơ cấu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ: Đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý;
+ Số lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ: Theo khoản 4, Điều 24, Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam.
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+ Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư thực hiện theo quy chế bầu cử trong
Đảng ban hành kèm theo quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 29/6/2014 của BCH
Trung ương.
3) Về thời gian: Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức
không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 7/2022, hoàn thành trong tháng 9/2022.
2. Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 04/4/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tổ
chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh
nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tạo
điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp
phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, phương
pháp, tác phong công tác, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn của bí thư
chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 04/4/2022 về tổ chức Hội thi
Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.
1) Về Đối tượng tham gia
- Cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Các đồng chí bí thư chi bộ trực
thuộc đảng ủy cơ sở.
- Cấp tỉnh: Mỗi huyện, Thành ủy chọn cử 02 đồng chí bí thư chi bộ đạt giải
cao tại hội thị cấp mình (01 đồng chí bí thư tổ xóm, 01 đồng chí bí thư chi bộ thuộc
đảng ủy cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang); các đảng
ủy trực thuộc chọn cử 01 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt giải
cao tham gia.
2) Thời gian
- Cấp huyện, thành ủy, đảng ủy: Hoàn thành hội thi cấp huyện, Thành ủy
trước ngày 10/7/2022.
- Cấp tỉnh: Hội thi được tổ chức 02 ngày, dự kiến vào đầu tháng 10/2022.
3) Hình thức và phương án tổ chức Hội thi
Tổ chức thi tập trung tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng (gồm 25 thí
sinh) và có kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, Thành phố.
4) Nội dung thi
- Các văn bản liên quan: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thức XIII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương
trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của tỉnh; Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và
làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2022 của
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Tỉnh ủy Cao Bằng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW,
ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của
BCH Trung ương; Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương;
Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Hướng dẫn số 01HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 15HD/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Hướng dẫn số
04-HD/TU, ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Quy định 213QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị; Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày
30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 04/3/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 01/4/2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 83-KH/TU ngay 28/9/2021, Kế hoạch số 115KH/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.
- Công tác chuẩn bị: Thí sinh soạn thảo đề cương sinh hoạt chi bộ thường kỳ
hoặc sinh hoạt chuyên đề; đồng thời tổ chức sinh hoạt chi bộ 01 buổi theo đề
cương (có ghi âm, ghi hình, thời lượng khoảng 15 phút, đảm bảo các bước sinh
hoạt chi bộ) đề cương sinh hoạt chi bộ và Clip sinh hoạt chi bộ gửi về Ban Tổ chức
Tỉnh ủy trước ngày 30/8/2022.
- Trình tự các phần thi gồm 03 vòng
+ Vòng 1 thi về tổ chức sinh hoạt chi bộ;
+ Vòng 2 thi nghiệp vụ;
+ Vòng 3 thi xử lý tình huống.
5) Cơ cấu giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải
Khuyến khích.
3. Kế hoạch 153-KH/TU, ngày 12/4/2022 của Thành ủy Cao Bằng về
thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cao Bằng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các
cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh
Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, ngày 12/4/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban
hành Kế hoạch số 153-KH/TU về thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 18/01/2022
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu
chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
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Trung ương, tỉnh và Thành phố về công tác Dân vận chính quyền đến cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc việc phân công đồng chí chủ tịch
UBND các cấp phụ trách công tác Dân vận chính quyền. Nhằm thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch Thành ủy đã đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện:
(1) Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện
công tác dân vận của chính quyền các cấp.
(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch
chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách,
nguồn lực Nhà nước.
(3) Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện
quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở; đối thoại, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu
nại tố cáo, kiến nghị của Nhân dân.
(4) Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân
dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
(5) Chính quyền các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận
Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong
thực hiện công tác dân vận.
(6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, nhân rộng mô hình
điển hình “Dân vận khéo”; biểu dương, khen thưởng, bồi dưỡng, tập huấn về công
tác dân vận chính quyền.
4. Kết quả xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Năm 2021 thành phố Cao Bằng là đơn vị đầu tiên của cả tỉnh Cao Bằng Ban
hành và triển khai thực hiện xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu được
quy định tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cao Bằng về Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xóm nông thôn
mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở
Bộ tiêu chí Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã rà soát,
lựa chọn, triển khai thực hiện 03 xóm điểm NTM kiểu mẫu trong năm 2021 tại 03
xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh, cụ thể kết quả sau khi rà soát: Đối với xã
Hưng Đạo lựa chọn xóm Nam Phong 2; Đối với xã Vĩnh Quang lựa chọn xóm 6;
Đối với xã Chu Trinh lựa chọn xóm 2; Ban đầu khi triển khai thực hiện xây dựng
xóm điểm theo Bộ tiêu chí thì xóm Nam Phong 2 xã Hưng Đạo đạt 6/13 tiêu chí;
xóm 6 xã Vĩnh Quang đạt 05/13 tiêu chí; xóm 2 xã Chu Trinh mới chỉ đạt 04/13.
Sau khi các xã đã khảo sát lựa chọn, xác định được địa điểm (xóm) để triển
khai thực hiện xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Uỷ ban
nhân dân thành phố đã thành lập 03 Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các
Chương trình MTQG thành phố Cao Bằng để hỗ trợ UBND 03 xã tổ chức triên
khai thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch làm việc cụ thể
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với từng xóm để năm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu cần đầu tư xây dựng của
người dân từng xóm sau đó tham mưu tổng hợp trình Thường trực, BTV Thành Uỷ
Cao Bằng đã nhất trí hỗ trợ các nội dung hạng mục cần đầu tư xây dựng sau đó bắt
tay vào tổ chức triển khai thực hiện.
Trong quá trình triên khai thực hiện đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ
thồng chính trị từ Thành phố, các xã đến toàn thể người dân trong xóm. Đã huy
động được trên 4.000 công lao động tham gia thực hiện xây dựng các công trình
giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xóm, hỗ trợ thực hiện kéo
đường dây điện trục xóm và ngõ xóm, trồng hoa tại các tuyến đường trục xóm...;
huy động nguồn lực để thực hiện được 5.792 triệu đồng, trong đó nguồn Nhà nước
hỗ trợ được 4.053,4 tỷ đồng và huy động trong nhân dân để xây dựng các hạng
mục được trên 1,7 tỷ đồng; huy động hiến đất được trên 1.200 m. Đến nay sau gần
01 năm triển khai thực hiện xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa
bàn Thành phố cả 03/03 xóm đã cơ bản hoàn thành các nội dung tiêu chí theo Bộ
tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể: Xóm Nam Phong 2 xã Hưng Đạo đạt 13/13
tiêu chí; Xóm 6 xã Vĩnh Quang đạt 13/13 tiêu chí; Xóm 2 xã Chu Trinh đạt 11/13
tiêu chí.
5. Kết quả tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
thành phố Cao Bằng
Ngày 14 tháng 4 năm 2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng
tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với thời gian làm
việc trong 01 ngày, sự có mặt của 125/125 đại biểu chính thức. Là đơn vị được
BTV Tỉnh đoàn Cao Bằng chọn làm đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027
và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Thành phố khoá XVII do Đoàn chủ tịch trình bày về đánh giá tình hình
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi,
những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh
nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề
ra cho nhiệm kỳ 2022- 2027. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành
Thành Đoàn khoá XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thông qua báo cáo tổng hợp ý
kiến tham gia đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2022 -2027, Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XII.
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Linh tiếp tục giữ chức Bí thư Thành
Đoàn, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí và bầu 15 đồng
chí đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ thành phố Cao Bằng
Đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã biểu
quyết thông qua Nghị quyết với 13 chỉ tiêu tập trung vào một số nội dung như sau:
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phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt,
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các
cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 75% gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên,
thanh niên triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn; 6.000 lượt thanh thiếu niên
được tư vấn hướng nghiệp và 760 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm;
80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe
sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc và 80% thanh niên
thường xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể dục, thể thao; Kết nạp mới trên 3.500
đoàn viên. Phấn đấu giới thiệu cho Đảng trên 600 đoàn viên.
6. Một số kết quả chủ yếu về kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng quý I
năm 2022
Trong quý I/2022, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh
Covid-19 diễn biến kéo dài và có chiều hướng ngày càng phức tạp, UBND Thành
phố đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành quyết liệt các cơ quan,
đơn vị trực thuộc nỗ lực tổ chức thực hiện đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các nhiệm
vụ. Các đề án của Tỉnh, và các đề án trọng tâm của thành phố được tập trung triển
khai. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì.
Sản xuất công nghiệp - TTCN: Hoạt động kinh doanh sản xuất CN-TTCN
cơ bản được duy trì ổn định, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ tiếp tục
diễn biến thuận lợi. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước tính quý I
năm 2022 đạt 20,1% kế hoạch, đạt 70% so với cùng kỳ năm 2021.
Thương mại - Dịch vụ: Hoạt động thương mại đáp ứng được nhu cầu mua
sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố. Ước tính tổng mức lưu
chuyển hàng hóa thương mại dich vụ 3 tháng (quý I) năm 2022 đạt: 994,1/5.409 tỷ
đồng; đạt: 18,3% so với kế hoạch, bằng 60% so với cùng kỳ năm 2021.
Dịch vụ du lịch: Tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch
COVID-19. Với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, hoạt động du
lịch có tín hiệu tích cực, du khách trong và ngoài tỉnh quan tâm đến nhu cầu tham
quan. Tính đến 15/3, có 14.798 lượt (Khách quốc tế: 83 lượt, 14.185 lượt khách
nội địa). Dịch vụ vận tải: Tổng doanh thu vận tải quý I năm 2022 ước đạt 56,99 tỷ
đồng, bằng 89,64% so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm được tập trung
chỉ đạo, tiến độ thu ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của
thành phố. Tính đến ngày 30/3/2022, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
thu được: 84,4 tỷ đồng/403 tỷ đồng, đạt 21% KH do UBND tỉnh giao, đạt 15%KH
do HĐND thành phố giao. Phần thu cân đối ngân sách thành phố được hưởng
(không bao gồm tiền sử dụng đất) theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách là:
44,060 tỷ/234,05 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch giao. So với tiến độ cơ bản đáp ứng
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nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố đến ngày 30/3/2022 đạt 59,6 tỷ/383,7 tỷ
đồng, đạt 15,5% dự toán năm.
Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo sát sao, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh
vực tài nguyên, môi trường đảm bảo đúng quy định của nhà nước.
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục
thực hiện tốt. Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời. Tính đến ngày
25/3/2022, thành phố Cao Bằng ghi nhận, phát hiện 21.117 trường hợp dương tính
với SARS-COV-2; có 15.917 người đã khỏi bệnh, 26 ca tử vong (tuổi cao, có bệnh
nền). Về hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Có 57.390/56.468 người
đủ 18 tuổi trở lên được tiêm 01 mũi vắc xin (đạt 101,6%), 53.960/56.468 người
được tiêm 02 mũi vắc xin (đạt 95,6%); 34.403/56.468 người được tiêm 03 mũi vắc
xin (đạt 60,9 %); tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: mũi 1:
5.701/5.434 (đạt 104.9%), mũi 2: 5365/5434 (đạt 98.7%).
Công tác giáo dục đào tạo được triển khai theo kế hoạch. Công tác đảm bảo
an sinh xã hội được thực hiện tốt. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có công, đối
tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 được các cấp, các ngành quan tâm. Các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo
được quản lý theo quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được duy trì ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững.
7. Tin hoạt động của Thành phố
7.1.Đảng bộ thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần
thứ 15 (mở rộng)
Sáng 07/4, Đảng bộ thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ
thành phố lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý
II/2022. Đ/c Hà Ngọc Giáp, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ chủ trì hội
nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch
UBND Thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch
HĐND Thành phố; Vũ Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch
UBMTTQ Thành phố; các đồng chí là UV BCH Đảng bộ Thành phố khoá XVIII;
lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan đơn vị và phường, xã.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên BTV Thành uỷ, Trưởng
ban Tổ chức Thành uỷ đã công bố các Quyết định điều động luân chuyển, biệt
phái, bổ nhiệm 23 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể và phường, xã.
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Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ quý II/2022 như: Nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, việc triển khai thực hiện các Chỉ thị,
Nghị quyết, văn bản mới của Trung ương, tỉnh và Thành uỷ; Giải pháp thực hiện
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Các giải pháp xây dựng thành phố đạt các tiêu chí của Đô thị loại II; Các giải pháp
quản lý đô thị, xây dựng; phát triển thương mại, dịch vụ trong điều kiện phòng
chống dịch bệnh Covid-19...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,
Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc
phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân,
trong quý II/2022, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị Thành phố cần
phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ, chủ động lãnh đạo, chỉ
đạo các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung chỉ đạo thực hiện các
chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, nhất là công tác thu ngân sách và giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022; chỉ đạo hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát
cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
thi công thực hiện hoàn thành các dự án quan trọng trên địa bàn Thành phố. Tiếp
tục tập trung các nguồn lực chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xóm
điểm nông thôn mới kiểu mẫu; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn,
linh hoạt, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn.
7.2. HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri,
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Thành phố
Chiều 12/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến giám
sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của
công dân giai đoạn 2019 - 2021 tại Thành phố, cùng đi có đại diện lãnh đạo các
Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn
giám sát về phía Thành phố có các đ/c: Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch UBND thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch
HĐND thành phố; Hoàng Văn Lưu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND
thành phố; Vũ Văn Minh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ
Thành phố, đại diện lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn.
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Giai đoạn 2019 - 2021, Thành phố tiếp nhận 501 ý kiến, kiến nghị cử tri,
trong đó, 12 kiến nghị lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, giao thông; 124 kiến
nghị quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; 48 kiến nghị
dự án đầu tư và xây dựng; 27 kiến nghị kinh tế; 13 kiến nghị thuế; 21 kiến nghị
giáo dục, văn hóa, y tế; 7 kiến nghị chính sách, an sinh xã hội; 19 kiến nghị điện,
nước sinh hoạt, 10 kiến nghị an ninh trật tự, an toàn giao thông... 2 ý kiến do
HĐND, UBND tỉnh chuyển đến. Đã giải quyết dứt điểm 464/501, đạt tỷ lệ 92,6%.
Riêng trong 2 năm 2021 và 2022, Thành phố đã tiến hành 02 cuộc thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo và phòng chống tham nhũng tại 4 phường, xã gồm: Sông Bằng, Ngọc Xuân,
Hưng Đạo và Vĩnh Quang. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác giải
quyết đơn thư nói chung và khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.
Về công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh của công dân: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2021, thành phố đã tiếp nhận 1.416
đơn, trong đó có 775 đơn đủ điều kiện xử lý, thuộc thẩm quyền (59 đơn khiếu nại;
11 đơn tố cáo; 705 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh). Đã giải quyết 733 đơn (57
đơn khiếu nại; 11 đơn tố cáo; 665 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh).
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến yêu cầu
thành phố làm rõ các nội dung còn vướng mắc trong công tác giải quyết đơn thư,
khiếu nại, tố cáo của công dân và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thành phố thuộc
thẩm quyền.
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng ghi
nhận, đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong việc giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2019 – 2021,
đồng thời đề nghị, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Khiếu nại,
Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ,
nhân dân; quan tâm công tác quản lý đất đai; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định. Nghiên cứu đề xuất, kiến
nghị với tỉnh về phương án, giải pháp tháo gỡ một số vụ việc liên quan đến đất đai;
theo dõi, phân loại giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, quan tâm giải quyết khiếu
nại, tố cáo đúng thời gian; giải quyết dứt điểm vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo
dài, lưu ý các đơn thư do tỉnh chuyển đến. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra,
sớm phát hiện những tồn tại, vướng mắc về sử dụng đất để có hướng giải quyết kịp
thời. Trước đó, vào sáng cùng ngày Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp thực địa
tại một số khu vực có nhiều ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công
dân trên địa bàn Thành phố.
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7.3. Thành phố lấy ý kiến người dân về thực hiện dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng
Thực hiện Công văn số 687/SGTVT-KHKT&QLGT ngày 24/3/2022 của Sở
giao thông và vận tải tỉnh Cao Bằng về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng.
Vừa qua, Ủy ban MTTQ Thành phố đã hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các phường
Sông Hiến, Tân Giang, Hoà Chung và Duyệt Trung đã phối hợp tổ chức hội nghị
lấy ý kiến nhân dân về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Cao
Bằng.
Dự án đường nối Quốc lộ 34B (Quốc lộ 4A) với Quốc lộ 3 (tránh Tp.Cao
Bằng) đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương và đầu tư xây dựng năm 2006, với
tổng kinh phí trên 177,4 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 7,5km, điểm
đầu giao với Quốc lộ 34B thuộc địa phận phường Duyệt Trung; điểm cuối giao với
Quốc lộ 3 thuộc địa bàn phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Sở GTVT tỉnh
Cao Bằng làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai, đã tổ chức thi công 2 cầu thuộc gói
thầu số 4 và đến năm 2010 tiếp tục thi công các gói thầu phần đường. Đến cuối
năm 2014, toàn bộ các gói thầu khác của phần đường đều thực hiện dang dở phần
nền đường và cống thoát nước, riêng gói thầu phần cầu đã thi công xong các hạng
mục chính còn phần mặt cầu chưa hoàn thiện. Khối lượng dự án đã thi công đạt
khoảng 60% theo hồ sơ thiết kế.
Trong quá trình triển khai thi công từ năm 2008 đến năm 2014, do thay đổi
chế độ, chính sách của Nhà nước, cũng như biến động giá cả của thị trường trong
nước nên tổng mức đầu tư (trên 177,4 tỷ đồng) được duyệt là không đủ để hoàn
thành dẫn đến dự án phải duyệt điều chỉnh. Ngày 29/3/2016, Bộ GTVT đã có
Quyết định số 959/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh dự án đầu tư với tổng mức đầu
tư điều chỉnh lên 381,5 tỷ đồng. Đây là Dự án có mục tiêu từng bước hoàn thiện
mạng lưới giao thông tỉnh Cao Bằng theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao
năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh
Cao Bằng, khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh,
quốc phòng.
Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay dự án vẫn chưa được bố trí được vốn nên
đã tạm dừng thi công. Việc tạm dừng thi công dự án đã gây rất nhiều khó khăn cho
sự phát triển kinh tế của địa phương và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của
người dân trong vùng có dự án như: Nền đường đã bị nước chảy xói lở, hệ thống
công trình bị vùi lấp mái ta luy bị sạt lở, cống bị vùi lấp thanh thải...
Tại các hội nghị lấy ý kiến, 100% người dân tại các phường, xã có dự án
đường tránh nối QL 34B - QL3 đi qua, đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với
báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và mong muốn các ngành chức năng cần
khẩn trương hoàn thiện hoàn các hồ sơ, thủ tục và triển khai thi công để sớm hoàn
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thành dự án. Đồng thời, nêu một số ý kiến đề nghị các cấp chính quyền quan tâm,
giải quyết một số những nội dung liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt
bằng còn tồn đọng và phát sinh liên quan đến các công trình nhà ở, đất đai, hoa
màu của dân nhưng chưa được đền bù; Xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở tà ly âm, tà
ly dương trong thời gian công trình tạm ngừng thi công. Khi thi công dự án cần lưu
ý và ưu tiên thi công trước đối với đoạn đường khu vực đông dân cư để đảm bảo
không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
8. Tuyên truyền phản bác pháp Luân công
Pháp luân công (PLC) du nhập vào Việt Nam (năm 2000), mặc dù không
được pháp luật cho phép, nhưng các đối tượng cốt cán đã tiến hành nhiều thủ đoạn,
hoạt động khác nhau từ công khai đến lén lút như: In, phát tài liệu trái phép (sách,
đĩa CVD, tờ rơi…) nơi công cộng, khu đông người để tuyên truyền trái phép các
nội dung về PLC. Lập hơn 50 trang Wes, hàng trăm tài khoản mạng xã hội có địa
chỉ trong và ngoài nước để chia sẻ, hướng dẫn tập PLC. Chúng thành lập các đoàn
nghệ thuật “Hồng ân”, “Thiên quốc nhạc đoàn”, biểu diễn tại các sự kiện (lễ khai
trương, tết trung thu…) để quảng bá PLC; tổ chức các “Pháp hội” mừng sinh nhật
Lý Hồng Chí. Thành lập câu lạc bộ sức khỏe, văn nghệ tại nơi công cộng để trực
tiếp hướng dẫn tập, gây sự tò mò, chú ý của quần chúng; lợi dụng từ thiện, nhân
đạo để tiếp cận và tuyên truyền…
Pháp luân công xuất hiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng từ cuối năm 2013
có một nhóm 10 -15 người luyện tập tại phường Hợp Giang. Mặc dù đã được các
cấp ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố
tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhưng tình trạng người theo tập Pháp luân
công trên địa bàn Thành phố giảm không đáng kể.
Từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố Cao Bằng đã ban
hành Kế hoạch số 92-KH/BCĐ, ngày 18/10/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
đấu tranh ngăn chặn các hoạt động luyện tập PLC trên địa bàn Thành phố. Với sự
vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của Thành phố, công tác đấu tranh phản bác PLC bước đầu đã đạt
những kết quả cơ bản, tình trạng người theo tập Pháp luân công trên địa bàn Thành
phố giảm dần.
Tuy nhiên, hoạt động trái phép PLC trên địa bàn thành phố Cao Bằng vẫn
tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các đối tượng tham gia tập luyện tại Sân
vườn hoa trung tâm Thành phố để thu hút sự chú ý của người dân và nhằm mục
đích khuếch trương thanh thế. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường đấu
tranh ngăn chặn, giảm và tiến tới xóa bỏ hoạt động tập PLC trên địa bàn Thành
phố. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp tham gia hoạt
động PLC trên địa bàn Thành phố để có biện pháp đấu tranh, vô hiệu hóa không để
PLC lan rộng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Huy động sức mạnh của cả hệ
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thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong
đấu tranh ngăn chặn hoạt động trái pháp luật của PLC.
Đề nghị các chi bộ trên địa bàn Thành phố, thường xuyên nắm chắc tình
hình cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ bản chất phản khoa
học, phản văn hóa và thủ đoạn, cách thức hoạt động của PLC, từ đó đề cao cảnh
giác, bản thân ký cam kết và vận động người thân, gia đình, hàng xóm không theo
tập PLC.

