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I- ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ 

 

Stt Nội dung 

1 Kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

2 

Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 16/5/2022 thực hiện 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. 

3 

Hướng dẫn số 160/HD-UBND, ngày 19/5/2022 về việc tổ chức bầu 

Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

Nhiệm kỳ 2022-2025. 

4 

Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to 

lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong người con ưu tú của quê hương 

Cao Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

nhân dịp Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh đồng chí (01/6/1904 - 01/6/2022) 

5 Tin hoạt động của Thành phố 

6 Tuyên truyền phản bác Pháp Luân công 
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II- NỘI DUNG 

1. Kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 

10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp 

Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục 

đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 

khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) 

Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) 

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và 

một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, 

phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

1.1. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính 

trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn 

kiện: 

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành 

nước phát triển có thu nhập cao”. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 

10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; khẳng định việc tổng kết Nghị 

quyết số 19-NQ/TW và ban hành Nghị quyết mới về đất đai lần này là một yêu cầu 

cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn 

thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản 

lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà 

đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành 

nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành 

nước phát triển, thu nhập cao. 

- Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045”. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, chỉ ra những kết quả, thành tựu đã đạt 

được; đồng thời, thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và 

nguyên nhân. Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm 

tiếp tục đổi mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và thống nhất cao ban 

hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới. 
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 - Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể trong giai đoạn mới”. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa 

học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời, phân tích sâu sắc những 

hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể. Trên cơ sở đó, ban hành Nghị quyết mới nhằm tạo sự thống nhất 

cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những 

nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển 

mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế 

quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

- Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng 

cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng 

cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công 

việc có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào 

Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và thống nhất ban hành 

Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, 

nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận 

của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn chỉnh các 

nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện. 

1.2. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính 

trị và Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo 

luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này 

đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình 

từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên 

hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu 

điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục 

trong thời gian tới. 

 1.3. Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng thống nhất nhận định Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý 

luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung 

của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 
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phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

1.4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực 

phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho 

năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”./. 

2. Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 16/5/2022 thực hiện 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 16 tháng 5 năm 2022 Thành ủy ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU về 

thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TU, ngày 01/4/2022 về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng 

bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025. 

2.1. Kế hoạch 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. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, nhiệm 

kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

- 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. 

2.2. Về nội dung Đại hội: gồm 3 nội dung 

2.2.1 Nội dung Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 

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). 
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(2) Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

2.2.2 Chuẩn bị báo cáo trình đại hội chi bộ 

(1) Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ phải đánh giá khách 

quan, trung thực, sát với tình hình thực tế, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên 

nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đề ra phương hướng 

nhiệm vụ, giải pháp, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên cơ sở 

bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, gắn với các giải pháp đột phá, chương 

trình trọng tâm cảu Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020- 2025. 

( 2) Báo cáo kiểm điểm của chi ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần 

phê bình và tự phê bình, nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng, khách quan, trung 

thực về công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 

nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn 

với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 

quy định nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25 /10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; chỉ rõ 

nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm yếu kém, trách nhiệm của tập thể, 

lắng nghe, tiếp thu ý kiến đẻ có biện pháp sửa chữa, khắc phục. 

2.2.3 Công tác nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ 

(1) Tiêu chuẩn cấp ủy viên: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1, Điều 

12, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(2) Cơ cấu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ: Đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý. 

(3) Quy trình nhân sự:  

*  Đối với chi bộ xóm, tổ dân phố: gồm 5 bước 

Bước 1: Dự kiến số lượng, cơ cấu, nhân sự chi ủy viên bí thư chi bộ đồng 

thời là trưởng xóm ( tổ dân phố), phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; xin ý kiến 

Ban Thường vụ Đảng ủy ( Đảng ủy cơ sở) để có chủ trương định hướng. 

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ tổ, xóm để giới thiệu nhận sự 

Bước 3: Tổ chức hội nghị chi bộ lấy ý kiến giới thiệu nhận sự 

Bước 4: Tổ chức hội nghị các hộ gia đình để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự 

ứng cử tổ trưởng, trưởng xóm. 

Bước 5: Tổ chức hội nghị chi ủy để biểu quyết giới thiệu nhân sự. 

* Đối với chi bộ cơ quan hành chính, cơ quan đảng, đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp, lực lượng vũ trang: gồm 3 bước 

Bước 1: Dự kiến số lượng, cơ cấu, nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ 

báo cáo Ban Thường vụ đảng ủy ( Đảng ủy cơ sở) để xin chủ trương. 
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Bước 2:  Tổ chức hội nghị đảng viên lấy ý kiến về số lượng, cơ cấu chi ủy; 

lấy ý kiến nhân sự bằng phiếu kín, những người có số phiếu đạt trên 50% so với số 

lượng đảng viên được triệu tập được lựa chọn báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy ( 

Đảng ủy cơ sở) để xem xét phê duyệt. 

Bước 3: Ban Thường vụ đảng ủy ( Đảng ủy cơ sở) họp xem xét phê duyệt và 

ban hành thông báo kết luận giới thiệu nhân sự. 

(4) Số lượng chi ủy viên, bí thư, phó bí thư 

+ Số lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ: Theo khoản 4, Điều 24, Điều lệ 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(5) 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. 

2.3. 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. 

3. Hướng dẫn số 160/HD-UBND, ngày 19/5/2022 về tổ chức bầu Trưởng 

xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-

2025 

3.1. Mục đích yêu cầu 

Nhằm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 

20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn; Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng và để nhân dân lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất chính 

trị, tiêu chuẩn để giới thiệu bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố. 

Việc tổ chức bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố phải dân chủ, đúng 

chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; phải được chuẩn bị chu đáo, tiến 

hành thận trọng, nghiêm túc, đúng quy định, thiết thực và tiết kiệm. 

3.2. Về nội dung: gồm 5 nội dung 

3.1.1 Tổ chức của xóm, tổ dân phố: Mỗi xóm có Trưởng xóm; mỗi tổ dân 

phố có Tổ trưởng tổ dân phố. 

3.2.2. Tiêu chuẩn Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

 - Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm, tổ dân 

phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm, có phẩm chất chính 

trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm và gia đình gương mẫu; có kiến thức văn 

hóa, năng lực kinh nghiệm vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc 

tại khu dân cư (Được quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT- BNV ngày 

31/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 
phố) 

- Nhân sự bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố phải là Đảng viên Đảng 
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cộng sản Việt Nam gắn với phương án nhân sự Chi ủy chi bộ xóm, tổ dân phố. 

3.2.3. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

a) Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết 

định công bố ngày bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử; 

b) Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận 

xóm, tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử 

Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ xóm, tổ dân phố để 

thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 01 - 02 người); 

c) Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

ra quyết định thành lập Tổ bầu cử quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu 

cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân 

phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở xóm, tổ dân phố 

chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử. 

Tổ trưởng Tổ bầu cử là nhân sự được giới thiệu ứng cử Trưởng xóm, Tổ 

trưởng tổ dân phố  

3.2.4. Quy trình bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

- Tổ chức bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 

+ Hình thức: Tùy theo điều kiện của từng địa phương có thể tổ chức kết hợp 

tại hội nghị xóm, tổ dân phố hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng. 

+ Cử tri tham gia bầu cử: cử tri đại diện hộ gia đình, đủ 18 tuổi trở lên, có 

năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở xóm, tổ dân phố. 

- Bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị xóm, tổ dân phố. 

a) Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ 

dân phố. 

Hội nghị bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 

50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong xóm, tổ dân phố tham dự. 

b) Việc bầu cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự 

sau đây: 

- Đọc các quyết định liên quan đến việc bầu cử Trưởng xóm, tổ trưởng tổ 

dân phố. 

-  Thông qua báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua và thảo luận về 

công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Nêu tiêu chuẩn của Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ 

dân phố đã được Chi ủy Chi bộ xóm, tổ dân phố thống nhất giới thiệu và được 

Đảng ủy cơ sở phê duyệt.  

- Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử.  
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- Tiến hành bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố: Việc bầu cử có thể bằng 

hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định 

- Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân 

phố, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

c) Trường hợp kết quả bầu không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu 

hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xóm, tổ dân phố thì tiến 

hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng 

chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. 

3.2.5. Việc công nhận kết quả bầu cử 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ 

trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người 

trúng cử Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại; trường 

hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định 

công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3.3. Thời gian tiến hành: Bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố phải 

hoàn thành trước khi tổ chức Đại hội chi bộ xóm, tổ dân phố (trước ngày 

01/7/2022). 

4. Sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng 

Đình Giong, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam  

Cao Bằng rất vinh dự và tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, quê 

hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và là nơi sinh ra đồng chí Hoàng Đình 

Giong - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của 

Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong là một trang sử vẻ vang, tấm 

gương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tư chất cao đẹp của của người chiến 

sỹ cộng sản yêu nước. Đồng chí tham gia cách mạng từ khi còn đang là học sinh 

trường Bách Nghệ Hà Nội, chưa hề được trang bị lý luận và phương pháp cách 

mạng, nhưng với lòng yêu nước, tư tưởng tiến bộ, sự tự giác và lý tưởng cộng sản, 

cùng với tinh thần tự học, tự rèn luyện, bằng sự nhiệt huyết xông pha trong thực 

tiễn hoạt động cách mạng phong phú, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách 

mạng chân chính, cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng ta, quân đội ta. 

Đồng chí liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đình Giong 

(tức Hoàng, Lầu Voòng, Trần Tín, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê 

Minh, Cụ Vũ) sinh ngày 01/6/1904 tại làng Nà Toàn, phường Đề Thám, thành phố 

Cao Bằng. Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng Đình Giong là một học sinh thông minh, 

học giỏi, sớm có tư tưởng yêu nước, ghét Tây. Những năm 1923 – 1924, đồng chí 

đã bí mật tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh các trường tiểu học ở Thị 
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xã Cao Bằng, Hòa An và Hà Quảng. Cuối năm 1925, đầu năm 1926, đồng chí học 

ở Trường Bách Nghệ (Hà Nội); tích cực tham gia phong trào bãi khoá của học sinh 

Hà Nội, tham gia tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh và bị đuổi học. 

Năm 1927, đồng chí ra nước ngoài hoạt động, năm 1928 được kết nạp vào Hôị 

Việt Nam cách mạng thanh niên (VNCMTN), tháng 12/1929, được kết nạp vào 

Đảng và được bầu làm Bí thư chi bộ Hải ngoại (Long Châu, Trung Quốc), Uỷ viên 

Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng.  

Năm 1935 là trưởng đoàn đại biểu Xứ uỷ Bắc Kỳ tham dự Đại hội lần thứ I 

của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc). Đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (khoá I), phụ trách Xứ uỷ Bắc Kỳ. Từ 

tháng 2/1936 đến cuối năm 1944 bị thực dân Pháp bắt giam, cầm tù và chịu nhiều 

cực hình tra tấn tại các nhà tù Cao Bằng, Hoả Lò (Hà Nội), Sơn La, Bắc Mê (Hà 

Giang) và bị đầy đi biệt xứ tận đảo Ma-đa-ga-xca (châu Phi). Là người có kinh 

nghiệm đấu tranh trong nhà tù của đế quốc, đồng chí đã đề ra sách lược khôn khéo 

tranh thủ lực lượng Đồng Minh và cùng các bạn tù chính trị trở về Tổ quốc an 

toàn. Trở lại Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là Trưởng ban 

khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Cao Bằng.   

Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí được Bác Hồ đặt tên là Võ Văn 

Đức và cử làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Nam tiến vào Nam Bộ đánh thực dân Pháp. 

Trong thời gian đó, đồng chí đã được Đảng cử giữ những chức vụ quan trọng: Chủ 

nhiệm Chính trị Bộ (Chính uỷ) Quân giải phóng Nam Bộ, Khu Bộ trưởng (Tư 

lệnh) Khu IX, Khu Bộ tưởng (Tư lệnh) Khu VI. Năm 1947, đồng chí đã anh dũng 

hy sinh tại mặt trận Ninh Thuận. 

Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc Cao Bằng đã dựng Tượng đài, xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí 

Hoàng Đình Giong tại xóm Nà Toàn (nay là tổ 8) phường Đề Thám Thành phố 

Cao Bằng. Trường Đảng của tỉnh và một trong những tuyến phố tại trung tâm 

thành phố Cao Bằng được đặt tên của đồng chí. Tại mặt trận Tân Hưng - Cà Mau 

là chiến trường ác liệt gắn liền với tên tuổi của Khu Bộ trưởng Vũ Đức cũng đã 

xây dựng bia tưởng niệm; tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cà Mau đã dành một trong những 

đường phố to đẹp để mang tên Hoàng Đình Giong. 

Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của đồng chí Hoàng Đình Giong, 

năm 1998, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng 

chí; đến năm 2009 đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân; và năm 2018 tại phiên họp ngày 07/11/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã 

công nhận bổ sung đồng chí Hoàng Đình Giong vào danh sách các đồng chí lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.  

Sự hy sinh cao đẹp của đồng chí Hoàng Đình Giong cùng các chiến sĩ cộng 

sản và của nhiều thế hệ người dân Việt Nam yêu nước đã góp phần cho đất nước 
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“Nở hoa độc lập”, Tổ quốc đã thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã giành được nhiều 

kết quả vượt bậc. Đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định, an ninh, quốc 

phòng được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng 

cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước đi lên trong công cuộc 

đổi mới và phát triển. 

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn kế thừa, 

phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, của các thế hệ cha anh đi 

trước. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đồng bào các dân tộc Cao 

Bằng đã đóng góp toàn bộ sức người, sức của, dốc sức chi viện cho tiền tuyến. Với 

nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong 

tặng nhiều danh hiệu cao quý. Trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, Đảng 

bộ và nhân dân Cao Bằng đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu, vận dụng và cụ thể hoá chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng cho phù hợp 

với đặc điểm, tình hình của địa phương. Lãnh đạo nhân dân các dân tộc Cao Bằng 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.  

Kỷ niệm 118 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong là dịp để chúng ta 

ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách 

mạng Việt Nam nói chung, quê hương Cao Bằng nói riêng. Qua đó góp phần giáo 

dục tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, 

củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời 

nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức 

cách mạng, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của Đảng và nhân dân giao cho trong mọi điều kiện và hoàn cảnh. Xứng đáng 

với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. 

5. Tin hoạt động của Thành phố 

 5.1 Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra tình hình thực hiện 

các mục tiêu kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công tại thành phố Cao Bằng 

Sáng 20/5, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình 

hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh. 

 Về phía Thành phố có các đồng chí: Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí 

thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành 

phố; đồng chí Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND 
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Thành phố; các đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban 

chuyên môn của thành phố và phường, xã.  

Trước khi làm việc với thành phố, Đoàn công tác đã đi kiểm tra trực tiếp tại 

các khu vực dự kiến sẽ triển khai dự án: Đường vào khu vực khai thác, chế biến 

vật liệu xây dựng tập trung tại xã Chu Trinh; Một số hạng mục của dự án Kè chống 

sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, phường Hòa Chung và Dự án Đập 

dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải sông Bằng và các hạng 

mục dự kiến sẽ bổ sung để cải tạo, sửa chữa đoạn được từ ngã ba chợ Xanh đến nút 

giao đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang.   

Trong 5 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt, sáng 

tạo trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện phát triển các mục tiêu kinh tế - 

xã hội gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì 

ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt trên 137, tỷ đồng, bằng 

37% kế hoạch năm; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thương mại - dịch vụ trên địa 

bàn ước tính 5 tháng đạt 1.695 tỷ đồng, đạt 31% so với kế hoạch; Tổng thu ngân 

sách tính đến ngày 15/5/2022 đạt trên 119,4 tỷ đồng, đạt 29,6% KH tỉnh giao; Giải 

ngân vốn đầu tư công đạt 12,8 tỷ đồng; đón trên 37,600,000 lượt khách du lịch. 

Triển khai thực hiện 66 công trình điện chiếu sáng ngõ xóm, khu dân cư; Tiếp 

nhận 256 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng; phê duyệt 112 hồ sơ chuyển mục đích 

sử dụng đất; Thẩm định, bồi thường hỗ trợ tái định cư 89 hồ sơ.  

Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, thành phố đã phối hợp với 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - 

Du lịch kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố; Công tác dạy và học 

được triển khai hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, Quốc phòng an ninh được giữ vững... 

Thành phố kiến nghị UBND tỉnh: Sớm bố trí kinh phí tu sửa, xây mới hệ 

thống công trình thủy lợi đối với các công trình do tỉnh quản lý; Bố trí kinh phí hỗ 

trợ triển khai thực hiện hồ sơ sản phẩm OCOP năm 2022; Sớm ban hành Quyết 

định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa 

bàn tỉnh; Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông 

thôn mới kiểu mẫu; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thi hành quyết định 

thu hồi đất và kết luận của Thanh tra tỉnh đối với Trung tâm Dạy nghề người tàn 

tật Học Yến; Sớm bàn giao khu đất phân lô tập thể Công ty Bia Cao Bằng tại tổ 3, 

phường Duyệt Trung cho UBND thành phố quản lý, sớm phê duyệt một số tuyến 

đường được phép đỗ ô tô có thu phí tại phường Hợp Giang, triển khai xây dựng bãi 

đổ thải đã được quy hoạch; Quan tâm Quy hoạch chi tiết quần thể chùa Viên Minh 

- đền Quan Triều; sớm ban hành quy định, định mức hỗ trợ sữa chữa, xây dựng 

nhà văn hóa tổ, xóm sau khi sáp nhập; chỉ đạo các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh 

xây dựng đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; quan tâm bố trí 

kinh phí đầu tư xây dựng duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; 

Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân 

cư bờ phải Sông Hiến; Hạng mục cải tạo, sửa chữa đoạn được từ ngã ba chợ Xanh 
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đến nút giao đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Đập dâng nước và kè chống sạt lở 

bờ, bảo vệ dan cư bờ phải sông Bằng...  

Phát biểu kết luận, Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 

thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng 5 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 

UBND Thành phố tiếp tục bám sát các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình trọng 

tâm của tỉnh. Rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội có trọng tâm trọng điểm, bám sát từng mục tiêu nhiệm vụ theo từng năm và 

cả nhiệm kỳ. Quan tâm đầu tư xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch phong phú, 

đa dạng, bền vững để thu hút khách du lịch. 

Tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả các lĩnh vực y tế, giáo dục. Chú trọng 

giải quyết tốt vấn đề đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, có sự trao đổi giữa 

các cấp, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm, thấu đáo, đúng quy định pháp 

luật. Về công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, Thành phố cần kiện toàn 

Ban Chỉ đạo, chủ động phối hợp với chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức 

thực hiện dứt điểm, đảm bảo tính pháp lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý 

chất lượng đối với các dự án trong quá trình thi công. 

Về những đề xuất kiến nghị của thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

những chỉ đạo cụ thể và cho chủ trương đối với một số nội dung liên quan đến các 

lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời đề nghị các sở, ngành 

của tỉnh phải chủ động phối hợp với thành phố để tập trung giải quyết các vấn đề 

đang tồn tại, vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc thì cần phải báo cáo kịp thời với UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo xử lý 

dứt điểm.  

5.2. Bộ GTVT đồng ý xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng gần 8km, 

tổng vốn hơn 220 tỷ đồng 

Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với tổng chiều dài khoảng 7,56km. Điểm đầu tại 

Km0+00 giao với QL34B (tại Km53+250) thuộc phường Duyệt Trung, thành phố 

Cao Bằng. Điểm cuối tại Km7+558,18 giao với QL3 (tại Km271+500) thuộc 

phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Tuyến đường được đầu tư với quy mô 2 

làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m. Riêng đoạn từ 

Km6+027 - Km7+558,18 có chiều dài hơn 1,5 km (từ nút giao đường Võ Nguyên 

Giáp đến cuối tuyến) sẽ được đầu tư xây dựng bề rộng nền đường 23m; bề rộng 

mặt đường 15m. Vận tốc thiết kế là 60 km/h. 

Để phục vụ thi công xây dựng dự án, dự kiến, tổng diện tích thu hồi đất 

khoảng gần 2 ha. Công tác Giải phóng mặt bằng sẽ được tách thành Tiểu dự án giải 

phóng mặt bằng riêng, giao UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện. 

Bộ GTVT giao Sở GTVT Cao Bằng làm chủ đầu tư dự án. Ngoài ra, Bộ 

GTVT yêu cầu Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương lập, tổ 

chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định. Đồng thời, 

lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, tuân thủ quy định, phù 
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hợp với kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Phối hợp chặt chẽ với 

chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, 

rà soát, đảm bảo khối lượng giải phóng mặt bằng phù hợp với hồ sơ thiết kế được 

phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, tuân thủ quy định. 

Tổng mức đầu tư dự án ước tính gần hơn 221,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây 

dựng ước hơn 173 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành 

trong năm 2024.  

Mục tiêu của dự án nhằm 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. 

5.3. Thành phố Cao Bằng chú trọng phát triển nông nghiệp thông minh 

gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. 

 Theo thống kê hiện nay, Quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng có trên 7.800 ha, trong đó, đất lâm nghiệp chiếm trên 5.000 ha, đất trồng trọt 

trên 2.600 ha. Mỗi xã phường đều có những đặc điểm, lợi thế riêng, phù hợp với 

từng loại cây trồng, vật nuôi khác nhau. Sản xuất trồng trọt cây hàng năm như 

ngô, lúa tập trung tại 10/11 xã, phường; các loại cây ăn quả tại Hưng Đạo, Vĩnh 

Quang, Hòa Chung, Chu Trinh, Đề Thám, Sông Hiến; rau màu các loại tại xã 

Hưng Đạo, phường Hòa Chung, Sông Bằng, Ngọc Xuân. 

 Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

bắt đầu có sự chuyển biến tích cực. Đến năm 2020, giá trị thu được trên 1ha đất 

trồng trọt, mặt nước nuôi trồng thủy sản 86,7 triệu đồng/ha; giá trị sản sản xuất 

ngành nông nghiệp gần 237 tỷ đồng. Có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao 

vào trong sản xuất, như mô hình nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tự động giúp 

cây trồng phát triển, tăng năng suất, chất lượng cao hơn so với sản xuất truyền 

thống; đến thời điểm hiện nay thành phố có khoảng 4 ha diện tích đất sản xuất 

trồng cây ăn quả và rau mầu các loại (dâu tây, dưa lưới, dưa chuột, nho, nấm, rau 

an toàn, rau thủy canh, cà chua …) trên địa bàn một số xã phường như: Hưng 

Đạo, Đề Thám, Hòa Chung, Ngọc Xuân; nuôi cấy mô cây dược liệu (lan thạch 

hộc) tại Phường Ngọc Xuân, Nấm các loại tại xã Hưng Đạo mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, tạo việc làm cho người lao động ổn định thu nhập đảm bảo cuộc 

sống…  

Một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

của tỉnh nói chung và thành phố Cao Bằng nói riêng là Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ xanh CAB. Được thành lập năm 2016, với ngành nghề kinh 

doanh chính đó là: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Trồng cây hàng 

năm khác; Trồng cây ăn quả; trồng cây gia vị, cây dược liệu; Nhân và chăm sóc 

cây giống Nông nghiệp. 

 Năm 2019, thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong 

phát triển nông nghiệp thông minh, được sự quan tâm hỗ trợ, ưu đãi của thành phố 

trong việc hỗ trợ thuê đất sản xuất tại xóm Bó Mạ (nay là xóm Đà Quận) để đầu tư 
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và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

công nghệ xanh CAB đã nhận chuyển giao từ đơn vị nghiên cứu, thực nghiệm uy 

tín là Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang để trồng cây Nho Hạ đen. Với sự 

tìm tòi nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc cây nho 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật, Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay Công ty 

đã mở rộng diện tích 10 nghìn 300m2, với hơn 4.000 gốc nho. Chỉ tính riêng năm 

2021, với phương thức trồng, chế biến các sản phẩm từ nho hạ đen, kết hợp với 

dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, Công ty đã có thu nhập trên 1,4 tỷ 

đồng, tạo việc làm thường xuyên từ 10-12 lao động tại địa phương, với thu nhập 

bình quân khoảng 30 triệu đồng/người/năm.  

 Với mục tiêu giúp thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp cho nông dân; 

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất. Cùng với các mô hình trồng dâu tây, hoa hồng, dưa lưới của HTX Nông 

nghiệp Trường Anh; Trồng cây Thanh Long của các hộ dân khu vực Nam Phong 

và các mô hình trồng cây ăn quả của các phường, xã khác trên địa bàn sẽ tạo nên 

vùng canh tác cây, hoa công nghệ cao, kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch sinh 

thái. Từ nay đến năm 2025, Công ty sẽ mở rộng diện tích trồng nho thêm khoảng 

2,5ha. Riêng trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ mở rộng thêm 0,5ha, tại khu vực 

xung quanh liền với Trang trại hiện đang sản xuất với phạm vi từ 100m-200m dọc 

theo bờ sông Bằng.  

 Với 2 phương án đưa ra đó là: Công ty sẽ thuê lại đất của người dân theo giá 

điều chỉnh khi giá ngô, lúa thay đổi. Giá khởi điểm 3.500 đ/m2/năm, được trả tiền 

thuê đất theo từng năm; Người cho thuê đất nếu có nhu cầu được làm công nhân 

cho Công ty, hoặc người dân cho thuê đất được làm công nhân của Công ty và 

được trả tiền thuê đất với đơn giá điều chỉnh khi giá ngô, hoặc lúa thay đổi. Đồng 

thời tiền cho thuê đất được coi như một khoản góp vốn, hàng năm được chia lãi 

theo tỷ lệ vốn góp. Giá khởi điểm tính tiền thuê đất năm 2022 là 3.500 đ/ m2. 

Với các phương án đưa ra của Công ty, người cho Công ty thuê đất sẽ có lợi 

vì người lao động được trả tiền thuê đất và còn được chia thêm lợi nhuận trên phần 

tiền thuê đất được coi như góp vốn. 

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn và UBND các xã xây dựng và 

ban hành các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp tại các phường, xã. Trong 

đó, ban hành hai Đề án là:  

- Đề án “Thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 – 2025”.  

- Đề án “Phát triển nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025”, với mục tiêu hướng tới hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, 

vùng phát triển sản xuất tập trung các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với 

tiềm năng thế mạnh của từng địa phương; xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thành phố phát triển theo 

hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm có năng suất, chất 

lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật VietGAP, GlobalGap, hữu cơ... và có sức 
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cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu trên địa bàn Thành phố và các huyện lân 

cận; tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao thu 

nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

5.4. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Cao Bằng năm 2022 sẽ được tổ 

chức vào tháng 6/2022 

 Mới đây, Thành ủy Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi Bí thư 

chi bộ giỏi thành phố Cao Bằng năm 2022. 

 Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Thành phố sẽ được tổ chức 01 ngày và dự kiến 

vào cuối tháng 6 năm 2022. Để hội thi được tổ chức thành công và đạt mục tiêu đề 

ra, Thành ủy yêu cầu việc tổ chức hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Cấp ủy coi đây là đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các đồng chí Bí thư chi bộ tham gia dự hội 

thi cần xác định rõ trách nhiệm chuẩn bị ôn luyện và dự thi; khiêm tốn, cầu thị, 

đoàn kết, trung thực, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của Ban tổ chức. 

 Về đối tượng dự thi: Mỗi Đảng ủy xã, phường chọn cử 02 đồng chí bí thư 

chi bộ (trong đó 01 đồng chí là bí thư chi bộ xóm, tổ dân phố; 01 đồng chí là bí thư 

chi bộ trường học); đối với Đảng bộ trường THPT, Đảng bộ Trung tâm Y tế, Đảng 

bộ Quân sự, Đảng bộ Công an Thành phố, lựa chọn cử 01 đồng chí bí thư chi bộ để 

tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Thành ủy tổ chức.  

Sau hội thi cấp Thành phố, Thành ủy sẽ chọn cử 02 đồng chí bí thư chi bộ 

đạt giải cao để tham gia Hội thi cấp tỉnh.  

 Các nội dung thi bao gồm 7 nội dung gồm: Các quy định, hướng dẫn về thi 

hành, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình trọng tâm, 

nhiệm vụ đột phá của tỉnh; chuyên đề toàn  khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; 

chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương 

mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 

Khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW,  ngày  25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII; Quy định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, trách 

nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng 

và nhân dân nơi cư trú; Các chỉ thị, kế hoạch, đề án về Đại hội chi bộ trực thuộc 

đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025. 

 Các 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 sinh hoạt và 

Clip sinh hoạt chi bộ gửi về Ban Tổ chức Thành uỷ trước ngày 10/6/2022. 

Các thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm: Thi về tổ chức sinh hoạt chi bộ; Thi 

nghiệp vụ và thi xử lý tình huống. 

 Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận, kèm theo phần 

thưởng cho các giải. Cụ thể, 01 Giải nhất trị 3 triệu đồng; 02 giải Nhì trị giá 1,5 



 
17 

triệu đồng; 03 giải Ba trị giá 1 triệu đồng/giải và 06 giải khuyến khích trị giá mỗi 

giải 500 nghìn đồng. 

5.5. Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Cao Bằng năm 2022 

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), từ ngày 13 đến ngày 14/5, tại Nhà 

Văn hóa Trung tâm tỉnh đã diễn ra Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Cao 

Bằng năm 2022 với chủ đề: “Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng”. 

 Tham gia hội diễn có 16 đoàn với gần 500 diễn viên đến từ 11 xã, phường, 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang Thành phố, đây là hoạt động 

trong chuỗi các sự kiện hướng tới Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành 

phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022).  

Qua 2 ngày biểu diễn, tranh tài sôi nổi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng đã 

mang đến cho khán giả 78 tiết mục ca, múa, nhạc, tiểu phẩm hấp dẫn và ấn tượng; 

nhiều tiết mục có sự sáng tạo, đầu tư, dàn dựng công phu được Ban Giám khảo 

đánh giá cao và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. 

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 3 giải xuất sắc, 6 giải A, 14 giải B, 18 giải C cho 

các tiết mục. Về giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về đoàn Nghệ thuật quần chúng 

Khối Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; trao 2 giải nhì, 3 

giải ba cho các đơn vị.  

5.6. Thành phố Cao Bằng phát động cuộc thi ảnh chào mừng kỷ niệm 10 

năm thành lập 

  Để chào mừng ngày Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022), UBND thành phố đã phát động Cuộc thi với chủ đề 

“Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng”, phản ánh 

về thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển Thành phố Cao Bằng (2012 - 2022). 

Vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, kiến trúc, văn hóa lịch sử, nét sinh hoạt hằng ngày, 

phong tục tập quán, ẩm thực, sự kiện, lễ hội...; Tính năng động, hiện đại, thân 

thiện, bình yên, đáng sống của miền đất và con người của thành phố Cao Bằng. 

Thông qua các tác phẩm dự thi nhằm khơi dậy tình cảm, lòng yêu mến của 

tác giả đối với thành phố Cao Bằng thân thương, mến khách. Đồng thời tạo diễn 

đàn để giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các 

điểm du lịch, sản phẩm du lịch, hình ảnh vùng đất và con người thành phố Cao 

Bằng đến với du khách trong và ngoài nước. 

Cuộc thi bắt đầu từ tháng 5/2022, thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày phát 

động đến hết ngày 15/8/2022. Cuộc thi ảnh dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên 

nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh 

sống và làm việc tại Việt Nam. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tôn vinh, trưng bày, 

giới thiệu đến công chúng trong "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng. 

Các tác phẩm dự thi gửi qua hộp thư điện tử: phongvhtt.tp@caobang.gov.vn, 

tiêu đề ghi rõ: Ảnh tham dự "Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (2012 - 2022)". 
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Gửi ảnh in (kích thước 40cm x 60cm) kèm đĩa CD/DVD, USB chứa tệp tin 

ảnh gửi qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp gửi đến Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng, Tòa nhà UB3, số 32 phố Đàm 

Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

  6. Tuyên truyền phản bác pháp Luân công 

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. Đến năm 2021 trên 

địa bàn thành phố có 104 người tham gia PLC, trong đó có nhiều đối tượng cầm 

đầu tích cực lôi kéo tụ tập, thu hút sự chú ý của người dân, các đối tượng tích cực 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thủ đoạn phát tán tài liệu tuyên truyền như: 

phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền qua youtobe, zalo… 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sự vào cuộc của 

cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp bằng nhiều 

biện pháp đấu tranh, đến hiện nay số người luyện tập PLC trên địa bàn còn 53 

người. Tuy nhiên, một số đối tượng cốt cán vẫn thường xuyên lôi kéo, tụ tập đông 

người, phát tán tài liệu đến các gia đình trên địa bàn Thành phố và tham gia tập 

luyện tại Sân vườn hoa trung tâm. 

 Xác định nhiệm vụ, tiến tới xóa bỏ hoạt động PLC trên địa bàn Thành phố, 

đề nghị các cấp ủy Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ xóm tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở bằng nhiều hình thức, huy 

động sức mạnh của cả hệ 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. 

 

 


