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I- ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ 
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Bằng về việc triển khai Đề án “Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát 

triển du lịch bền vững thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 
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II- NỘI DUNG 

1. Kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  

1.1. Kết quả Kỳ họp 

Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm 

cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và 

thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc 

lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai 

đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.  

Qua 6 phiên thảo luận tổ, 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường đã có 

2.138 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, tranh luận (trong đó có 1.484 lượt đại biểu 

phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ; 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại 

phiên thảo luận tại hội trường). Tại 5 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn có 133 

lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận. Quốc hội đã 

thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị 

nhiều nội dung quan trọng khác. 

Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, 

lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh 

nghiệm, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là những tác động và 

khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, áp lực lạm 

phát gia tăng, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, sự bất 

ổn của thị trường tài chính. 

Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để 

Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các kết luận của Trung 

ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, 

phòng chống dịch COVID-19 và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc 

biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư 

công và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế-xã hội…  

Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, trong 

đó, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực 

hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn 

thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu 

cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri cả nước. Đây cũng là cơ sở để 

Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023. 

Kết quả của Kỳ họp khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động, tích cực 

phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các 

vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

1.2 . Hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 
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* Các hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

Để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã 

tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ĐBQH và các ngành có liên quan vào các dự 

án luật trình tại kỳ họp, góp phần giúp các ĐBQH có thêm thông tin, làm cơ sở cho 

việc tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận của kỳ họp.  

Trước kỳ họp Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tiếp xúc với cử tri tại 

một số địa phương trong tỉnh, thu thập, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị cử 

tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung 

ương, để chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết.  

* Các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp 

Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham gia đầy đủ, 

tích cực trong các phiên họp của Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử 

tri, Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân tỉnh Cao Bằng nói riêng, các vị 

ĐBQH đã tập trung trí tuệ, tâm huyết và tích cực tham gia phát biểu về các nội 

dung của kỳ họp. Đoàn ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội 

và Chính phủ trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về KTXH của 

đất nước, cũng như trong công tác xây dựng pháp luật; tham gia các hoạt động của 

Quốc hội trong thời gian diễn ra kỳ họp. Các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực phát 

biểu trong các phiên thảo luận tại tổ và phiên họp toàn thể tại hội trường về các 

nội dung quan trọng của kỳ họp như: về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà 

nước năm 2021 - 2022, về Điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh, về 

giám tối cao, và một số dự án luật quan trọng khác. Nhiều ý kiến của các ĐBQH 

tỉnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh 

lý. 

Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tận dụng thời gian gặp gỡ trong 

khuôn khổ kỳ họp để tranh thủ trao đổi, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành Trung 

ương nhằm đề xuất kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, vận động sự giúp 

đỡ của các bộ, ngành để thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2. Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 01/6/2022 của UBND thành phố Cao 

Bằng về triển khai Đề án “Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du 

lịch bền vững thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2050” năm 2022 

Ngày 01 tháng 6 năm 2022 UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 

171/KH-UBND về triển khai Đề án “Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát 

triển du lịch bền vững thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” năm 2022. 

2.1. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch 

* Mục đích 

 - Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của Đề án phát triển du 

lịch bền vững trên địa bàn Thành phố, định hướng mục tiêu hoàn thành đột phá 



 
5 

chiến lược trong Kế hoạch số 11-KH/BCĐ, của Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung 

đột phá của Tỉnh ủy về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 "Phát triển du lịch - dịch 

vụ bền vững, từng bước đưa du lịch - dịch vụ Cao Bằng trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực 

trung du, miền núi phía Bắc". 

 - Tạo tiền đề, xây dựng nền tảng quan trọng về hạ tầng cơ sở nhằm đảm bảo 

cho sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ - du lịch; nỗ lực khai thác tiềm năng 

và lợi thế vốn có về di sản văn hóa (di tích, di sản), tích cực thúc đẩy chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế trên địa bàn quản lý, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

 * Yêu cầu 

 - Các nội dung thực hiện Đề án phát triển du lịch bền vững năm được xây 

dựng thông qua các nội dung cụ thể, chi tiết; đồng thời, được xác định là một trong 

các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

đơn vị. 

 - Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc Thành phố cùng 

đoàn kết, đồng lòng, chung tay, góp sức thực hiện các nội dung của kế hoạch; ưu 

tiên các nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện. 

2.2. Về nội dung thực hiện: gồm 5 nội dung sau 

2.2.1. Huy động các nguồn đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du 

lịch bền vững, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị Thành phố. Hoàn thiện 

công trình Phố đi bộ ven sông Bằng, đưa vào khai thác và sử dụng; Đề xuất nâng 

cấp Lễ hội Đền Kỳ Sầm thành lễ hội cấp tỉnh; Đề xuất dành nguồn ngân sách Nhà 

nước cho việc xây dựng Quy hoạch chi tiết Quần thể di tích Đà Quận (cụm di tích 

Chùa Viên Minh và Đền Quan Triều), xã Hưng Đạo; 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 (vườn hoa hồng, vườn nho, vườn dưa lưới - xóm Đà 

Quận; vườn đào, vườn rau sạch, vườn Thanh long - xóm Nam Phong) 

2.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (di tích; di sản) gắn với 

phát triển các loại hình du lịch phù hợp (du lịch văn hóa; du lịch cộng đồng; du 

lịch sinh thái - nông nghiệp). Tham mưu chỉ đạo, thành lập tổ chức quản lý di tích 

tại cơ sở theo mô hình Điểm du lịch địa phương; sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du 

khách thập phương; 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, lập hồ sơ đề nghị cấp có 

thẩm quyền xếp hạng theo quy định... 

2.2.3. Xây dựng, thiết kế các sản phẩm du lịch đặc trưng, đậm đà bản sắc 

dân tộc vùng miền, khẳng định thương hiệu, có khả năng cạnh tranh cao trong thị 

trường du lịch. Trải nghiệm Lễ hội Xuân truyền thống thành phố Cao Bằng với hình 

thức "Du xuân, trẩy hội": Khai hội từ ngày Mồng 7 đến ngày 15 tháng Giêng: Từ 

Chùa Đống Lân sang Quần thể di tích Đà Quận, xã Hưng Đạo - Điểm nhấn là lễ hội 

Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang - Kết thúc bằng lễ hội Đền Bà Hoàng, phường Sông 
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Bằng; Thưởng thức ẩm thực truyền thống Không gian Non nước Cao Bằng (đặt 

hàng đặc sản vùng, miền tại Nhà hàng, khách sạn theo hình thức tự chọn: Vịt quay 

7 vị; lợn quay; thịt hun khói; lạp xường; khau nhục; xôi ngũ sắc; phở chua; lẩu 

thập cẩm; rau dạ hiến; rau ngót rừng; các món măng ...) món ăn vặt đường phố 

(bánh cuốn; bánh áp chao; bánh khảo; các món nướng; các loại chè ...); Trải 

nghiệm, khám phá không gian văn hóa đặc trưng Phố đi bộ Kim Đồng, Phố đi bộ 

ven sông Bằng: tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, thưởng thức 

"Chiếu dân ca", trải nghiệm "Sàn dân vũ", trực tiếp thi đấu môn Lày cỏ, vật tay... 

2.2.4. Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động ngành du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác 

- Chủ động phối hợp kiểm tra, rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo từ các cơ 

quan, doanh nghiệp, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực cho ngành du lịch - dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

- 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. 

2.2. 5. Tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Thành phố và 

tỉnh Cao Bằng, kết nối các miền di sản văn hóa và các khu, điểm du lịch trong và 

ngoài tỉnh. Triển khai, phối hợp thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao 

Bằng (2012 - 2022); Coi trọng việc 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 (trang phục dân tộc; cung đường du lịch sinh thái/trải nghiệm; đồ 

lưu niệm; đồ dùng tiện ích sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên ...); Xây dựng Bộ Quy 

tắc ứng xử Công dân thành phố Cao Bằng thân thiện..; Kêu gọi, khuyến khích toàn 

bộ hệ thống chính trị cùng với cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động du lịch.. 

2.3. Kinh phí thực hiện  

 Nguồn kinh phí từ ngân sách: Nguồn huy động: Ngân sách Trung ương giao, 

nguồn tăng thu của địa phương ... 

Nguồn kinh phí ngoài ngân sách:  Nguồn huy động (xã hội hóa): Đầu tư tập 

trung của người dân, doanh nghiệp; tài trợ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các cơ 

quan, tổ chức, đoàn thể; quyên góp của cộng đồng dân cư… 

3. Kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024; nhiệm 

vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2024 

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, sự 

quan tâm hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, ngay từ 

đầu nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ Thành phố đã quan tâm ban hành các văn bản 

cụ thể hóa chương trình công tác Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội khóa XX, 

nhiệm kỳ 2019-2024. Từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, MTTQ Thành phố 

đã ban hành trên 1.000 văn bản triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ của cấp 

ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh, thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan, 
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đơn vị trên địa bàn (trong đó có 127 kế hoạch, 232 báo cáo, 298 công văn, 39 

hướng dẫn, 09 chương trình hành động, 86 thông báo, 80 tờ trình, 56 biên 

bản, 74 quyết định và các thư kêu gọi) 

3.1. Kết quả thực hiện 

3.1.1. Ủy ban MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền triển khai các chỉ 

thị, nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 

phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của địa 

phương, đất nước; kết quả tuyên truyền được 452 cuộc với trên 21.000 lượt người 

tham gia dự. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thăm hỏi, tặng quà, 

động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các đồng bào dân tộc thiểu số, bà con 

giáo dân các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; tặng 147 suất quà trị giá 44.100.000đ. 

3.1.2. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu 

nước. Hàng năm, MTTQ Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động; 

gửi thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

được 1.849.882.000đ; hiến 21.000m2 đất, làm 71 tuyến đường giao thông nông 

thôn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; Vận động ủng hộ Quỹ người nghèo được được 

trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây 35 nhà đại đoàn kết tổng trị giá 1,020 tỷ đồng. Vận 

động ủng hộ kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ trên địa bàn Thành 

phố được 192.587.000 đồng, ủng hộ huyện Phục Hòa xây dựng khu tưởng niệm 

anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn 100.000.000 đồng.  

- Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19, vận động Nhân 

dân ủng hộ Quỹ “Phòng chống dịch Covid - 19” được 2.480.740.000 đồng phối 

hợp giám sát hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 42/NQ-CP cho 7.553 đối tượng với 

tổng số tiền 10.319.000.000 đồng; giám sát việc hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho 2.012 đối tượng.  

3.1.3. Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân được quan tâm. Phối hợp tổ chức 492 hội nghị tiếp xúc 

cử tri trên địa bàn, với hơn 27.000 cử tri tham dự. Tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến góp 

ý dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2020 - 2025) với gần 

1.000 lượt người tham dự. Phối hợp tham gia tiếp công dân được 47 buổi với 195 lượt 

công dân phản ánh các ý kiến, kiến nghị; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được 34 cuộc. Ban Thanh tra 

nhân dân các xã phường tổ chức giám sát được 53 cuộc; thành lập được 126 Ban 

giám sát đầu tư của cộng động với 672 thành viên.  

3.1.4. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức 

hoạt động; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Thành 

phố; Ban hành Nghị quyết thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban MTTQ 

Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phối hợp tổ chức 06 lớp tập huấn cho Ban 

công tác mặt trận khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 

với 420 học viên. 

3.2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022- 2024.  
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3.2.1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng 

cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3.2.2. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa 

phương và đất nước. 

3.2.3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và 

phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

3.2.4. Tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân 

dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 

3.2.5. Tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 

đoạn mới. 

4. Mỗi xã một sản phẩm OCOP 

Ngày 07/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg 

về việc Phê duyệt Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2018 - 

2020. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi 

nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành 

phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. 

Triển khai thực hiện mỗi xã, phường một sản phẩm, thời gian qua thành phố 

Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát triển và 

xây dựng sản phẩm đặc trưng với truyền thống, phong tục của từng địa phương, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. 

Để thực hiện tốt chương trình này, UBND thành phố Cao Bằng phối hợp 

MTTQ, các đoàn thể và chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức; tập trung, lựa chọn các sản phẩm, xây dựng các hình thức tổ chức sản 

xuất. Đồng thời, xây dựng cơ chế hỗ trợ để các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm, 

nhãn mác, bao bì sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại. Đến thời điểm này 

Thành phố đã có 13 sản phẩm được công nhận và xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh gồm: 

STT Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Sản lượng 

(tấn) 

1 Dâu tây VietGAP HTX nông nghiệp Trường Anh Nam phong, Hưng 

Đạo 

10 

2 Lạp sườn 
HTX Tâm Hòa 

Vườn cam, Hợp 

Giang 

30 

3 Thịt xông khói 30 

4 Bánh chưng Cao 

Bằng Công ty TNHH SX&TM Phan 

Hoàng 

Trụ sở Tổ 9, Ngọc 

Xuân; Cơ sở SX tổ 

5, Đề Thám 

3.000 cái/năm 

5 Miến dong Cao 

Bằng 
7 
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6 Gạo nếp pì pất Cao 

Bằng 

HTX nông nghiệp ba sạch 
Ngọc Quyến- Hưng 

Đạo 

20 

7 Bún khô Cao Bằng 

150 

8 Bún cẩm Cao Bằng 

9 Bún gấc Cao Bằng 

10 Bún ngô Cao Bằng 

11 Bún gạo lứt huyết 

rồng Cao Bằng 

12 Rượu ngô nguyên 

chất Cao Bằng 

HTX nông nghiệp sạch Cao 

Bằng 

Tổ 4, Hòa Chung 144.000 

lít/năm 

13 Nấm hương Cao 

Bằng 

HTX nông nghiệp Yên Công Hồng Quang 2, 

Hưng đạo 
5 

 Chương trình OCOP đã giúp các sản phẩm khẳng định được chỗ đứng chắc 

trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Khi sản phẩm được công nhận đạt ba sao, nhiều 

người biết đến sản phẩm đã giúp hiệu quả kinh tế được tăng lên. 

Để mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP của địa phương, 

mỗi công dân thành phố Cao Bằng luôn là người tiêu dùng thông thái, là người hướng 

dẫn, quảng bá sản phẩm tới người thân, bạn bè và du khách khi đến với thành phố Cao 

Bằng, tạo niềm tin về thương hiệu sản phẩm của Cao Bằng. Thông qua các chương 

trình tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP, chương trình xúc tiến thương mại sẽ 

tạo ra cơ hội giao lưu, kết nối cung cầu; đưa sản phẩm OCOP của địa phương lan 

tỏa rộng rãi trên thị trường, tạo động lực chủ thể đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng 

sản phẩm. 

5. Một số tin hoạt động 

5.1. Tập trung mọi nguồn lực cho Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (Cao Bằng) 

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án thuộc nhóm A được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2020 theo phương thức đối tác công - 

tư PPP. Tuyến đường cao tốc này kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh đến Tân Thanh, Cốc 

Nam với Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó sẽ tạo thuận lợi cho thông 

thương, đi lại của người dân, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

cho các địa phương có tuyến đường đi qua.  

Tuy nhiên, dự án thực hiện tại khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, hướng 

tuyến trải dài với nhiều hạng mục hầm, cầu lớn. Nhu cầu vốn của dự án riêng trong 

giai đoạn đầu đã lên đến hơn 13.000 tỷ đồng là thách thức không nhỏ, nhất là khi 

việc huy động vốn xã hội hóa cho hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn. 

Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như của Thủ 

tướng Chính phủ, Cao Bằng đã nỗ lực triển khai các bước để xây dựng báo cáo tiền 

khả thi dự án. Trong đó quan trọng nhất là phương án tài chính. Theo quyết định 

phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 thì cơ cấu nguồn 
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vốn là 20% ngân sách Trung ương, 20% ngân sách địa phương, 20% là vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư và còn lại 40% là nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn khác. 

Cuối tháng 02/2022, UBND tỉnh Cao Bằng và liên doanh các nhà đầu tư gồm: 

Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Phú Mỹ, Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng 

Thành Lợi và Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest đã ký thỏa thuận cam kết 

hợp tác đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đây là dấu mốc 

được đánh giá là bước tiến quan trọng của dự án, đẩy nhanh quá trình huy động 

nguồn lực để hiện thực hóa tuyến đường này. Theo đó, ngoài phần vốn ngân sách 

Nhà nước và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, đối với phần vốn còn lại, nhà đầu tư 

sẽ huy động bằng hình thức vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, ký kết hợp đồng 

hợp tác kinh doanh. 

Cho đến thời điểm này, cam kết về nguồn vốn cho dự án đã được cả 3 bên là 

Nhà nước, nhà đầu tư và tổ chức tín dụng thống nhất. Theo cơ cấu nguồn vốn của 

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, vốn ngân sách nhà nước (P1) là 6.580 tỷ 

đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 

4.080 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu (P2) là 1.228 tỷ đồng; vốn huy động khác (P3) là 

5.366 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn tín dụng khoảng 4.300 tỷ đồng, vốn hợp tác 

đầu tư BCC khoảng 1.066 tỷ đồng). 

Để đảm bảo phần vốn của ngân sách địa phương, tỉnh Cao Bằng đã chủ động 

rà soát, điều chỉnh, cắt giảm 22 dự án đầu tư công khác với tổng số vốn là 4.080 tỷ 

đồng để dồn toàn bộ nguồn lực cho dự án cao tốc.  

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh 

(tỉnh Cao Bằng) là dự án có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, vừa mang tính chất cấp 

bách trước mắt là khai phá, khơi thông điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng giao 

thông của tỉnh, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, giúp mở rộng không gian phát 

triển còn nhiều tiềm năng của tỉnh, tạo điều kiện, động lực cho việc phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Với những nỗ lực không 

ngừng nghỉ, đến nay, Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã cơ bản hoàn tất các 

thủ tục chuẩn bị đầu tư, thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Với các bước 

triển khai tiếp theo của dự án, tỉnh Cao Bằng sẽ nỗ lực cao nhất, cam kết đồng 

hành cùng nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công 

dự án, hiện thực hóa ước mơ, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 

dân tộc tỉnh Cao Bằng về tuyến đường bộ cao tốc. 

5.2. Thành phố gặp mặt, tôn vinh các cơ quan báo chí nhân dịp 97 năm 

ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-

21/6/2022), chiều 16/6, Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố tổ chức hội nghị 

gặp mặt, tôn vinh các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng tại địa bàn 

nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà báo trong sự nghiệp 

xây dựng, phát triển của Thành phố. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Ngọc 

Giáp, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh uỷ viên, Chủ 

tịch UBND thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND 

thành phố; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Đại diện lãnh đạo Ban 
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Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Báo Cao Bằng, Đài 

PT-TH tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch 

UBND Thành phố khẳng định: Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù 

gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đóng góp vào thành 

công đó, có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Với quyết tâm chính trị cao, 

đến nay, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Thành phố đã có những bước phát 

triển vượt bậc, vững chắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hạ tầng đô 

thị, du lịch; dịch vụ - thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Thành phố 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức, vừa tập trung phát triển KT - XH vừa phải 

giữ vững quốc phòng - an ninh; thách thức giữa tăng trưởng kinh tế nhanh, bền 

vững với đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; giữa phát triển 

đô thị nhanh với giải quyêt vấn đề về môi trường. 

Lãnh đạo Thành phố mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp 

tục hỗ trợ tốt hơn nữa về mặt thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những 

giá trị nổi bật của mảnh đất và con người Thành phố thân thiện, hào sảng, mến 

khách. Đồng thời, chia sẻ về những khó khăn, thách thức; giúp đỡ cấp ủy, chính 

quyền Thành phố nhìn nhận, đấu tranh với những hạn chế, yếu kém trong quá trình 

xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố đã tặng hoa 

chúc mừng, biểu dương, vinh danh các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo có 

nhiều đóng góp đối với sự phát triển đi lên của Thành phố. 

5.3. Ra quân duy trì đảm bảo TTĐT, ATGT và VSMT hướng tới kỷ niệm 10 

năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

Nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị trên 

địa bàn Thành phố, thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022). Từ ngày 20/6 - 15/9/2022, các lực 

lượng chức năng của Thành phố và lực lượng liên ngành của các phường, xã sẽ tổ 

chức ra quân cao điểm duy trì đảm bảo trật tự đường thông, hè thoáng, đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn, với phương châm 

hành động “Làm tới đâu sạch tới đó”. Cụ thể lực lượng chức năng của Thành phố 

và phường, xã sẽ tập trung ra quân thực hiện các nội dung sau: 

- Giải tỏa, xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, tập kết 

vật liệu xây dựng, tháo dỡ mái che, mái vẩy, pa nô, áp phích, biển quảng cáo lắp 

đặt trái phép, chợ cóc, chợ tạm tự phát vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết 

cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn Thành phố trả lại vỉa hè, lòng lề đường cho 

người và phương tiện tham gia giao thông đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị; xử lý 

tình trạng chó thả rông. 

- Kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp xe mô tô, xe ô tô, xe ba bánh (tự chế) 

vi phạm về việc dừng, đỗ, để xe trên vỉa hè, lòng đường trái quy định pháp luật. 
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 - Kiểm tra, xử lý các dịch vụ vận tải hàng hóa vi phạm quy định của luật giao 

thông đường bộ; xử lý vi phạm về bốc, xếp hàng hóa lên xe, xe chở hàng quá khổ, 

quá tải; xe cơi nới thành thùng xe, xe chở hàng rơi vãi; đồng thời kiểm tra, xử lý vi 

phạm về giấy tờ pháp lý của phương tiện và người lái theo quy định, phù hiệu chạy 

xe và giám sát hành trình xe (đối với loại phương tiện có phù hiệu và giám sát 

hành trình). 

- Xử lý đối với các hành vi đổ thải, chất thải rắn trái phép không đúng nơi quy 

định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các trục đường chính, khu dân 

cư, công cộng.  

- Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, tổ chức cưỡng 

chế các công trình vi phạm không khắc phục hậu quả theo quy định. 

Trong quá trình ra quân, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý hành 

chính đối với trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm (sau khi đã được tuyên 

truyền, nhắc nhở mà không thực hiện), trường hợp tái diễn vi phạm nhiều lần sẽ bị 

thu hồi giấy phép kinh doanh (đối với các hộ kinh doanh nếu vi phạm), gửi thông 

báo đến cơ quan, đơn vị công tác, thông tin tại tổ dân phố, không xem xét đánh giá 

gia đình văn hóa trong năm và bị đăng tải về thông tin vi phạm trên trang thông tin 

điện tử. 

Bên cạnh việc xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm, lực lượng chức 

năng yêu cầu: Nhân dân phát quang cây cối che khuất tầm nhìn; tự chỉnh trang, sửa 

chữa hàng rào, nhà ở, dọn dẹp vệ sinh nơi ở và đường phố sạch đẹp, thông thoáng, 

không vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đua mái che, mái vảy, xả rác thải, 

tập kết rác không đúng thời gian và phế liệu, chất thải xây dựng không đúng nơi 

quy định gây mất mỹ quan đô thị. Đối với các hộ có mặt tiền tiếp giáp với trục 

đường chính và các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động chỉnh 

trang, trang trí đèn đảm bảo mỹ quan. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hiệu buôn bán,… tổ chức thiết kế, lắp đặt 

đèn trang trí phù hợp để tạo thêm nét đẹp về đêm của đô thị, hưởng ứng phát động 

thi đua về lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng. 

Với mục tiêu xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại II vào năm 

2027 và trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại. UBND thành phố Cao 

Bằng mong muốn và kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân và Nhân dân Thành phố hãy 

nêu cao tinh thần, trách nhiệm của công dân, thực hiện tốt và chấp hành nghiêm 

các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để xây dựng thành phố Cao Bằng 

ngày càng phát triển. 

5.4. Thành phố phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc” năm 2022 tại phường Sông Bằng 

Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố (BCĐ 138) tổ chức Hội nghị triển khai 

đợt vận động tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

năm 2022 tại phường Sông Bằng.  
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Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Sông Bằng đã làm tốt công tác 

triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo giữ vững 

ổn định chính trị và TTATXH. Chủ động nắm tình hình và có biện pháp giải quyết, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến tình hình ANTT xảy ra trên 

địa bàn. Phường Sông Bằng với đặc thù là cửa ngõ giáp ranh với khu vực trung 

tâm của Thành phố, trên địa bàn phường có 01 chợ đầu mối nông sản và nhiều loại 

hình kinh doanh dịch vụ như: cafe, karaoke, trà đá, nhà hàng… góp phần tích cực 

phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân, song bên cạnh đó cũng 

phát sinh, gia tăng nhiều tội phạm và tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, trộm cắp 

vặt, các vấn đề liên quan đến trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…  

 Vì vậy, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã lựa chọn phường Sông Bằng là đơn vị 

triển khai đợt phát động tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2022, trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15/6 - 15/9/2022, với 8 nội dung 

phát động và 7 mục tiêu cụ thể bao gồm: 100% các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị và các hộ dân trên địa bàn phường nắm được nội dung của đợt vận động tập 

trung; Trên 90% các hộ dân tại địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời ký cam kết thực hiện các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa 

phương, đặc biệt trong công tác đảm bảo ANTT; 100% kiến nghị của quần chúng 

Nhân dân về những thông tin, vụ việc có liên quan đến ANTT và các lĩnh vực khác 

của đời sống xã hội được tiếp nhận và giải đáp; 100% tố giác, tin báo tội phạm, các 

vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn được tiếp nhận và xử lý kịp thời; Củng cố 

hệ thông chính trị đảm bảo ổn định vững mạnh, đoàn kết; Củng cố, kiện toàn 100% 

các mô hình tự quản về ANTT, các tổ tự quản, tổ hòa giải, điều chỉnh, bổ sung quy 

ước tại 11 tổ dân phố trên địa bàn. Xây dựng và ra mắt 01 mô hình tự quản về 

ANTT trong đợt vận động tập trung; Tổ chức đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm 

phức tạp về tệ nạn xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp có liên quan đến 

ANTT trên địa bàn. 

Tại hội nghị, có 6 ý kiến tham luận, trao đổi, đóng góp ý kiến triển khai đợt 

vận động tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 

2022 được hiệu quả hơn như: Lực lượng chức năng cần tập trung xử lý dứt điểm 

các vấn đề nổi cộm tại địa phương như: Tình trạng đậu, đỗ xe tại tuyến đường 3-10 

trước các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà hàng, quán ăn, quán nước… gây cản trở 

giao thông, mất mỹ quan đô thị; Tình trạng trộm cắp vặt tại các tổ dân phố vẫn xảy 

ra thường xuyên; Việc quản lý tạm trú, tạm vắng còn lỏng lẻo; vấn đề xây dựng 

nhà không phép, trái phép vẫn diễn ra và chưa được giải quyết dứt điểm; Tình 

trạng người dân sử dụng, chuyển nhượng đất rừng sai mục đích...  

Để đợt vận động thực hiện đạt kết quả tốt, Đ/c Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám 

đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an các cấp của Thành phố cần tích cực 

tham mưu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, Kế hoạch của cấp trên về thực hiện 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; BCĐ 138 Thành phố cần phân công 

cụ thể từng thành viên tổ công tác, đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện cụ thể 

hơn. Giải quyết tốt vấn đề Trật tự an toàn giao thông, Trật tự đô thị; công tác lập 

hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đi giáo dục bắt buộc. Coi phong 



 
14 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào trọng điểm, quan trọng có ý 

nghĩa quyết định thành công của các phong trào thi đua khác. Lực lượng Công an 

phải phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, từ Nhân dân mà ra, huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện phong trào; Tập trung đấu tranh dứt điểm 

các điểm tín dụng đen, lô đề; làm tốt công tác quản lý lưu trú…. 

Tại Hội nghị, đại diện Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền, MTTQ 

phường Sông Bằng và 11 tổ dân phố của phường đã tổ chức ký cam kết thực hiện 

hiệu quả Chương trình phát động tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2022. 

5.5. Nâng cao ý thức và tạo thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông Quốc gia: Từ đầu năm tới nay, cả 

nước đã xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông do rượu bia, khiến 85 người thiệt mạng 

và làm 77 người bị thương. Chỉ riêng trong tháng 5/2022, có tới 3 vụ tai nạn giao 

thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới rượu bia, làm 8 người tử 

vong, 01 người bị thương nặng. Đặc biệt, vào đêm ngày mùng 02/6, tại thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe 

máy gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm cả 3 người trong một gia đình tử 

vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định do lái xe ô tô sử dụng rượu bia khi tham 

gia giao thông. Những con số này cho thấy, tình trạng sử dụng rượu, bia khi điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn chưa được đẩy lùi, người tham gia giao 

thông vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 

Từ ngày 20/6 đến 20/9/2022 lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng 

loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông để kịp thời ngăn 

chặn các hành vi là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông. Trong đợt cao 

điểm này, Bộ Công an chỉ đạo tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm nồng độ 

cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm tốc độ; vi phạm về 

cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ… 

Để xử lý tận gốc vi phạm về nồng độ cồn, Bộ Công an đề nghị lực lượng chức 

năng toàn quốc tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường, 

nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành luật Phòng chống tác hại của rượu, 

bia; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.  Các 

trường hợp là Đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, vi phạm, lực 

lượng làm nhiệm vụ phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý 

theo quy định. 

5.6. Thành phố nghiêm cấm người dân tắm, bơi lội trong khu vực hồ chứa 

thủy lợi  

Thời gian qua, theo ghi nhận tại khu vực hồ Khuổi Khoán, xã Vĩnh Quang, 

thành phố Cao Bằng, Nhân dân (đặc biệt là học sinh) tập trung đông người đến 

tắm, bơi lội và xả rác trong khu vực lòng hồ những ngày nắng nóng, tiềm ẩn nguy 

cơ đuối nước rất cao. Mặc dù Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông - đơn vị 
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quản lý, khai thác công trình đã cắm biển báo “Cấm tắm” nhưng tình trạng trên vẫn 

tiếp tục xảy ra. 

Nhằm chủ động phòng ngừa các rủi ro, phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra 

cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng tại các công trình hồ đập thủy lợi, 

nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh. Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước tại các công trình hồ, đập thủy 

lợi. Theo đó, UBND thành phố nghiêm cấm người dân tắm, bơi lội trong khu vực 

hồ chứa thủy lợi; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống 

đuối nước đặc biệt đối tượng là trẻ em. Khi phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có nguy cơ 

xảy ra tai nạn đuối nước cần có biện pháp xử lý kịp thời và cung cấp thông tin, báo 

cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết; Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Quang: Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện cảnh báo, nhắc 

nhở người dân và học sinh không đi lại hoặc tổ chức các hoạt động vui chơi (cắm 

trại, bơi, tắm...) gần các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực hồ Khuổi Khoán; 

Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình, 

không xả rác bừa bãi ven hồ, trong khu vực lòng hồ và công trình thủy lợi gây mất 

mỹ quan làm ô nhiễm nguồn nước; thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn 

việc tắm, giặt, bơi lội. 

 

 

 

  

 


