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I- ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ 

 

Stt Nội dung 

1 Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

2 

Đảng bộ thành phố Cao Bằng phát huy vai trò lãnh đạo phát triển Thành phố 

gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

3 

Công văn số 868-CV/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Cao Bằng về đẩy 

mạnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 14-KL/TƯ, ngày 22/9/2021 của Bộ 

Chính trị. 

4 

Hướng dẫn số 08 HD/TU ngày 25 /10 /2022 xây dựng và nhân rộng các mô 

hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025. 

5 
Tin hoạt động của Thành phố. 
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1. Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 03/10 đến ngày 

09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, 

phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại Hội nghị, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng đã bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: 

(1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự 

kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách 

nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. (2) Định hướng 

quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Tiếp 

tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 

hệ thống chính trị. (6) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải 

quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. (7) 

Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. (8) Công tác cán bộ.  

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian 

nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, 

toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 

2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh 

tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công 

trong năm 2023. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, 

thống nhất nhận định: Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, 

phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, tác động đến các nền 

kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế của nước ta. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám 

sát với tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - 

xã hội năm 2022-2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các 

chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, 

bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, tài chính ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, 

lâu dài. Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, Trung ương thống nhất ban 
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hành Kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư 

duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp 

đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc 

lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát 

triển, có thu nhập cao; bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi 

với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn 

hóa của dân tộc. 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 Nghị quyết 

về tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quá 

trình xây dựng, hoàn thiện đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới được chuẩn bị bài bản, công 

phu, dân chủ, khoa học. Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu bám sát quan 

điểm, tư tưởng chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà 

nước thuộc về Nhân dân; bảo đảm yêu cầu thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; 

bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; bảo đảm tính tổng 

thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư 

pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết về 

tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong giai đoạn mới. 

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục 

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (năm 2007) về tiếp tục đổi mới 

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị 

quyết 15); khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành nghị quyết mới về 

tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống 

chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi 

mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự 

trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị ngay sau Hội nghị Trung ương 

6 chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. 

Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, 

phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định để cán bộ thuộc 

diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khoá 

XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 
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03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-

TB/TW, ngày 08/9/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đối với 

các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, 

Bùi Nhật Quang. 

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách 

thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Đảng bộ thành phố Cao Bằng phát huy vai trò lãnh đạo phát triển 

Thành phố gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, từ thực tiễn địa 

phương là trung tâm hành chính lớn của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

thành phố Cao Bằng luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, khai thác tiềm năng 

lợi thế, quyết liệt thực hiện những nội dung trọng tâm, trọng điểm để bứt phá về 

kinh tế, xã hội: Qua đó, công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng đô 

thị được chú trọng, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới theo hướng khang trang, 

hiện đại. Các loại hình thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng, với cơ cấu hợp lý, tăng tỷ trọng dịch vụ, xây dựng, tiểu 

thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phù hợp với đặc thù kinh tế đô thị; 

công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triến du lịch được 

đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác an 

sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; tỉ lệ hộ nghèo của thành phố 

giảm còn 0,89 %, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được 

cải thiện và nâng cao; Thành phố đã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới trên địa 

bàn và đã đáp ứng một số tiêu chí đô thị loại II theo tiêu chuẩn quy định. 

Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Thành ủy Cao Bằng 

luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản gắn nội dung thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW với các chương trình, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng 

năm của địa phương. Đặc biệt tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03/11/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành 

thành phố du lịch, văn minh - hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”, từ đó 

nhận thức của lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được nâng cao. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các 

phòng, ban, đoàn thể Thành phố đã mạnh dạn đổi mới cách làm, sáng tạo trong 

việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, tích cực xây dựng các chương 

trình, kế hoạch, triển khai. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn việc học tập và làm 

theo Bác với các phong trào thi đua, việc làm thiết thực để đạt hiệu quả. Đồng thời 

xây dựng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 nội dung đột phá của cấp ủy trong 

nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: 
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-  Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng lề lối, tác phong gần dân, 

sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới; 

- Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính; 

- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị sạch, 

đẹp, ngăn nắp; thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và 

lễ hội. 

Với sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kiên trì và đồng bộ, Thành phố 

tập trung thực hiện các mục tiêu và đạt kết quả quan trọng. Điểm nổi bật đã hoàn 

thành thông tuyến đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố. Đây là dự án trọng 

điểm với chiều dài toàn tuyến gần 6km, thu hồi gần 52 ha với tổng số khoảng 800 

hộ dân có đất đai, tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thu hồi đất; cơ bản hoàn 

thiện hạ tầng Khu tái định cư đường phía Nam (Khu I) để phục vụ tái định cư cho 

Nhân dân có đất bị thu hồi. Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Cao 

Bằng với 02 giai đoạn, 05 hạng mục: LIA 4, đường Phai Khắt - Nà Ngần và đường 

203, LIA 1,2,3,4 và đường Lê Lợi. Ngoài ra nhiều dự án lớn khác như: Dự án hồ 

Khuổi Khoán, Trại tạm giam Công an tỉnh, Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 

Cao Bằng… đã được Thành phố kịp thời thực hiện hoàn thành giải phóng toàn bộ 

mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ. 

Một điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố Cao Bằng, 

đó là việc xây dựng thành phố Cao Bằng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Để thực 

hiện tốt nội dung này, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các cấp, các ngành, 

các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan 

trọng của việc xây dựng Thành phố Cao Bằng Xanh - Sạch - Đẹp gắn với tăng 

trưởng xanh trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá đô thị. Theo đó, Thành 

phố đã tổ chức trồng nhiều cây xanh đường phố, các khu công viên, khuôn viên, 

vận động Nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, trong nhà ở, không gian 

ngoài hiên để tạo mảng cây xanh; Thực hiện mở rộng việc thu gom, vận chuyển 

rác thải đến bãi xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình 

tham gia đổ rác đúng nơi quy định, chống ô nhiễm nguồn nước; Tăng tỷ lệ chiếu 

sáng công cộng ở nội thị, các trục đường chính, ngõ chính và các công trình chiếu 

sáng công cộng. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy 

khen cho 35 tập thể, 27 cá nhân; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 

khen. 6 tập thể, 05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu 

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022 Thành ủy lựa chọn nội dung đột phá về 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong thực 

hiện nhiệm vụ, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Cao Bằng phát triển”, căn 

cứ nội dung đột phá của Thành ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc đã xác định các đột 
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phá của cấp mình phù hợp với tình hình địa phương đơn vị, bước đầu triển khai và 

đạt được một số kết quả nhất định.  

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định việc tập trung lãnh đạo phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố đã và đang phát triển đúng với sự 

kỳ vọng và mong đợi theo những kế hoạch, lộ trình đề ra, qua đó đã góp phần tích 

cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, các mục 

tiêu hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng thành 

phố Cao Bằng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đặc biệt đã giải quyết được nhiều 

vấn đề gây bức xúc, nổi cộm và dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.  

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai thực 

hiện các nội dung theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hoá" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế 

- xã hội trên địa bàn. Xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh 

xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. 

3. Công văn số 868-CV/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Cao Bằng về 

đẩy mạnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 14-KL/TƯ, ngày 22/9/2021 của 

Bộ Chính trị. 

Ngày 03 tháng 10 năm 2022 Thành ủy Cao Bằng ban hành Công văn số 

868-CV/TU về đẩy mạnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 14-KL/TƯ, ngày 

22/9/2021 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, phòng, 

ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội Thành phố thực hiện một số nội 

dung sau: 

4.1.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 14-KL/TW 

ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm 

của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao và đồng thuận trong 

xã hội về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; gắn với thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiển quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 

cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “ tự chuyển hóa”nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của 

cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn 

Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 

năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về lợi ích chung; khơi dậy 

mạnh mẽ ý thức trách nhiệm khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết 

sức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi 

với phát huy dân chủ, tạo môi trường đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển, tạo 

động lực cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến vì lợi ích chung. 
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4.2. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây 

dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng 

lực và ủy tín ngang tầm nhiệm vụ; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục tiến hành rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-

2031; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 29/7/2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Cao Bằng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2022 – 2025. Tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, trau dồi đạo đức 

cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không tham nhũng, lãng phí, 

không bị chi phối bởi lợi ích nhóm. 

4.3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề 

xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động 

viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định 

phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai 

sót, vi phạm nếu có. Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ 

đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm 

quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân, khách quan, chủ quan, đánh giá công 

tâm để xem xét, xử lý phù hợp. Nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong 

sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Xử lý 

nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc 

bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

4.4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để vận dụng phù hợp với 

tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình; tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để 

cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. 

4.5. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân 

rộng những mô hình mới, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; kịp 

thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, thiết thực, đúng quy định; ưu tiên bố trí, 

sử dụng, phát huy khả năng của cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng 

tạo, hiệu quả cao. 

4.6. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời 

nắm bắt thông tin, tiếp thu ý kiến của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, phối hợp 

với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền để khuyến khích động viên, giám sát 

việc thực hiện bằng các hình thức phù hợp.  

4.7. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hướng 

dẫn tuyên truyền, phổ biến; chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền 

thông của Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung của Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, 

cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung; hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính 

trị tư tưởng tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội để thực hiện. Kịp thời đấu tranh, ngăn chăn, phản bác, xử lý 
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nghiêm những quan điểm sai trái, luận điệu. xuyên tạc, những thông tin bịa đặt của 

các thế lực thù địch, phần tử xấu, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, cản trở việc thực 

hiện 

4. 8. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và 

cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận 

14- KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Công văn này; định kỳ báo cáo 

Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện. 

4. Hướng dẫn số 08 -HD/TU ngày 25/10 /2022 xây dựng và nhân rộng 

các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025. 

Ngày 25 tháng 10  năm 2022 Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 08 - HD/TU 

về xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025. 

4.1. Mục đích, yêu cầu 

- Góp phần đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm “nói đi 

đôi với làm”, gắn “học tập với làm theo”. Thông qua xây dựng và nhân rộng các 

mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm góp phần tạo động 

lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, nhân rộng các 

mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh.  

- Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến là 

một trong những cơ sở quan trọng để xét thành tích biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các yêu cầu: lựa chọn; đăng ký phấn đấu; 

bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến đảm bảo 

tiến độ, chất lượng; tổ chức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời để tạo sự 

lan tỏa tích cực; quan tâm sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo 

nhân rộng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. 

- Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặt dưới sự lãnh 

đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp và trách nhiệm 

tham gia hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ 

chức hội quần chúng. 

- Đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng mô hình 

tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cả hệ thống 
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chính trị tạo sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; tránh mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích 

trong tổ chức thực hiện. 

4.2. Nội dung: gồm 4 nội dung 

4.2.1. Đối tượng 

Đối tượng vận động đăng ký xây dựng: Các tập thể, cá nhân trên địa bàn 

Thành phố Cao Bằng. 

4.2.2. Tiêu chí chung 

* Đối với tập thể 

- Nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Tập thể đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, được Nhân dân 

tin tưởng. 

- Triển khai nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt, học tập và tuyên truyền 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các chuyên đề 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW hằng năm; chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của 

cấp uỷ, chính quyền và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn 

thể; có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức, triển khai việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi đua được giao; có 

nhiều mặt nổi trội, xuất sắc hơn so với các địa phương, cơ quan, đơn vị khác; có 

các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; được các cấp có 

thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng.  

- Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trên 70% cán bộ, đảng viên (trong đó có 

100% cán bộ lãnh đạo, quản lý) thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện 

trong tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và 

thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Không có các cá nhân suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có cá 

nhân vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; có các gương điển hình 

tiêu biểu được xây dựng. 

- Tổ chức đảng, đoàn thể hằng năm (trong khung thời gian đánh giá) đều 

phải được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm 

(trong khung thời gian đánh giá) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

ưu tiên xem xét các tổ chức đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

nhiều năm liền. Địa phương, cơ quan, đơn vị, hằng năm (trong khung thời gian 

đánh giá) đều phải đạt danh hiệu văn hóa. 

* Đối với cá nhân 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, (nơi cư trú, công tác, 

lao động, học tập…); tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các phong trào thi 

đua do địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động. 



 
11 

- Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của cấp uỷ địa phương, cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

- Gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống; sáng tạo, trách nhiệm cao trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu; tích 

cực đổi mới, đem lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều 

cống hiến, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác, phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị; được cán bộ, 

đảng viên, quần chúng nhân dân tín nhiệm cao. Gia đình hằng năm (trong khung 

thời gian đánh giá) đều phải đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 

- Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, hằng năm phải được công nhận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có ít nhất 01 năm (trong khung thời gian 

đánh giá) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ưu tiên xem xét các đồng 

chí có nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Nếu là đảng viên, hằng năm phải được công nhận là “đảng viên hoàn thành 

tốt nhiệm vụ” trở lên. Trong đó, có ít nhất 01 năm (trong khung thời gian đánh 

giá) được công nhận là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ưu tiên xem 

xét các đồng chí có nhiều năm được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Nếu là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hằng năm phải đạt danh hiệu 

“Chiến sĩ tiên tiến” trở lên; trong đó, có ít nhất 01 năm (trong khung thời gian 

đánh giá) được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên.  

- Nếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở cơ sở phải được 

cơ sở suy tôn, bình xét; có sự tín nhiệm cao của lãnh đạo và tập thể người lao động 

nơi làm việc hoặc cộng đồng dân cư; được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa 

phương xác nhận. 

- Riêng đối với cá nhân là lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu địa 

phương, cơ quan, đơn vị: Ngoài tiêu chuẩn của cá nhân, thì địa phương, cơ quan, 

đơn vị, do cá nhân đó lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế 

hoạch công tác hằng năm, không để công việc tồn đọng hoặc phát sinh vấn đề nổi 

cộm, bức xúc; tổ chức đảng, đoàn thể hằng năm (trong khung thời gian đánh giá) 

đều phải được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 

năm liền kề được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ưu tiên xem xét các tổ 

chức đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền; địa 

phương, cơ quan, đơn vị, nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa. 

4.2.3. Định hướng xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo một số lĩnh vực. 

* Đối với mô hình tiêu biểu (tập thể điển hình) 

- Tổ chức đảng điển hình tiên tiến: Là các tổ chức đảng ở cơ sở (chi bộ, 

đảng bộ cơ sở và chi bộ, đảng bộ dưới cơ sở). 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: Là 

các tổ, xóm, xã, phường có thành tích, kết quả nổi bật trong việc thực hiện xây 

dựng nông thôn mới và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn 

nâng cao/ nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 
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- Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu 

chính đáng: Là các tổ, xóm, xã, phường, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình. 

- Điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh: Là các xã, phường, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn có thành 

tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội.  

- Điển hình tiên tiến trong xây dựng đô thị văn minh: Các phường, xã hoặc 

tổ dân phố, khu dân cư thuộc các phường, xã trên địa bàn Thành phố. 

- Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Các trường Trung 

học phổ thông và các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố. 

- Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Các 

cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế trên địa bàn. 

- Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Lực lượng Quân 

đội nhân dân và Công an nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

- Điển hình tiên tiến trong tổ chức hội, đoàn thể: Các tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội, hội quần chúng cấp cơ sở. 

- Điển hình tiên tiến trong khối cơ quan, đơn vị: Các cơ quan Đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp Thành phố. 

* Đối với cá nhân điển hình tiên tiến 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

- Người lao động trong các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, đoàn 

viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, học tập. 

- Người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo. 

4.4.4. Phương thức triển khai và giải pháp chủ yếu 

* Lựa chọn, đăng ký xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

- Cấp Thành phố 

Căn cứ kết quả các phong trào thi đua hằng năm, Thành phố lựa chọn xây 

dựng 03 mô hình tiêu biểu và 03 điển hình tiên tiến thực hiện trong giai đoạn 2022-

2025 (Hoàn thành trong tháng 11/2022). 

-  Cấp cơ sở 

+ Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy: Lựa chọn, đăng ký xây dựng từ 02 mô 

hình tiêu biểu và 02 cá nhân điển hình tiên tiến trở lên; Chỉ đạo các chi bộ trực 

thuộc, cơ quan, đơn vị trên địa bàn lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu, 

cá nhân điển hình tiên tiến của cấp mình với số lượng phù hợp, hiệu quả. 

+ Các Chi bộ trực thuộc Thành uỷ: Lựa chọn, đăng ký xây dựng từ 01 mô 

hình tiêu biểu và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trở lên.  

Lưu ý: Đối với các chi bộ trực thuộc Thành ủy thuộc khối cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có ít đảng viên (dưới 10 đảng viên), tùy điều kiện cụ thể có thể lựa 

chọn, đăng ký các nội dung, phần việc sao cho phù hợp, sát thực. 
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* Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu, điển 

hình tiên tiến 

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2023 

+ Căn cứ Hướng dẫn này, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy khẩn 

trương xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình. Trong kế hoạch cần xác định cụ 

thể nội dung, giải pháp, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, 

tổng kết thực hiện; xác định cụ thể các tập thể, cá nhân được lựa chọn đăng ký xây 

dựng. Quan tâm các giải pháp bồi dưỡng, giúp đỡ tập thể, cá nhân đã đăng ký, 

phấn đấu trở thành mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 

2023 theo chỉ tiêu định hướng Thành phố giao. 

+ Kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình, 

điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023 với Ban Tuyên giáo Thành uỷ 

để theo dõi, giám sát. 

+ Trong năm 2023: Tổ chức sơ kết các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 

2023 ở các cấp (có kế hoạch cụ thể sau). 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2025 

+ Trên cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình, điển 

hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023, tiếp tục tổ chức đăng ký xây dựng, 

nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. 

+ Trong năm 2025: Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình, 

điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 (có kế hoạch cụ thể sau). 

* Một số giải pháp xây dựng và bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ và cả hệ thống chính trị, 

đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn 

thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng và 

nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chương trình, kế hoạch với các giải pháp, 

việc làm cụ thể, hiệu quả, tránh hình thức. 

- Thực hiện tốt việc phân kỳ, sơ kết, tổng kết, đánh giá, tọa đàm, giao lưu, 

trao đổi kết quả, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình 

tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời 

tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu; cách làm hay, 

sáng tạo.  

- Chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên công tác tổ 

chức, triển khai bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tập thể, cá nhân 

đã đăng ký; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới, 

gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 
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- Chỉ đạo tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền về các mô hình 

tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, coi trọng công tác thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa 

phương, cơ quan, đơn vị, thông tin trên mạng xã hội; quan tâm các hình thức thông 

tin, tuyên truyền khác như thi kể chuyện, thi viết về các gương điển hình tiên tiến. 

Phát động phong trào học tập và làm theo các mô hình, điển hình tiên tiến để tạo sự 

lan toả tích cực, sâu rộng; kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến đạt hiệu quả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của các cấp uỷ, 

chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên 

tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Đề cao vai trò, trách nhiệm phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô 

hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

5. Tin hoạt động của Thành phố. 

5.1. Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng 

khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Ngày 07/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khoá 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) sơ kết giữa 

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố và công tác 9 

tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng 

chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng 

chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ 

chức, Ban Nội Chính, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

Trong 9 tháng đầu năm, Cấp ủy, chính quyền Thành phố đã chỉ đạo thực 

hiện nghiêm và chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình có 

nhiều ca nhiễm tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022. Các chỉ tiêu sản 

xuất cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ ổn 

định, nhất là phát triển du lịch, thu hút khách du lịch tăng nhanh sau dịch bệnh 

Covid-19. Về thu ngân sách, tính đến ngày 30/9/2022, tổng thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn Thành phố thu được: 209,6/565 tỷ đồng, đạt 52% Kế hoạch do 

UBND tỉnh giao, đạt 37,1% kế hoạch của Thành phố; Văn hóa, xã hội có bước 

phát triển, dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và đẩy lùi. Công tác đầu 

tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo; giải ngân được 58,1 

tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch vốn giao. 

Thành phố đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt 

tiêu chí đô thị loại II, trở thành Thành phố du lịch, văn minh - hiện đại giai đoạn 

2021 - 2025, tầm nhìn 2030 và đặc biệt là tổ chức chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch” và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng, tạo được dấu ấn mạnh mẽ với các đơn vị bạn trong và 
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ngoài tỉnh, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa rộng rãi phong trào thi 

đua xây dựng quê hương, đất nước trong các tầng lớp Nhân dân. 

Tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết 

luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị; đặc biệt là triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội 

dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện, Thành phố đã đạt được những kết quả rất 

tích cực: Hạ tầng cơ sở, thương mại, dịch vụ, du lịch phục vụ phát triển, kinh tế 

được đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị thay đổi với điểm nhấn là tuyến đường Võ 

Nguyên Giáp, các công trình bất động sản, khu đô thị mới, công trình kè 2 bên 

Sông Bằng, Sông Hiến, Phố đi bộ ven Sông Bằng… Hoàn thành chương trình xây 

dựng Nông thôn mới tại 3/3 xã và hiện nay đang tiếp tục xây dựng Nông thôn mới 

và Nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới; Nông nghiệp thông minh bước 

đầu phát triển; Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; Giá trị sản xuất công 

nghiệp tăng trưởng qua từng năm. Văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đồng bộ; 

quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

được chỉ đạo sát sao, bài bản và hiệu quả. Đến giữa nhiệm kỳ, cơ bản 16 chỉ tiêu 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra đạt tiến độ và dự báo đến hết 

nhiệm kỳ sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu. 

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 tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 cũng như nửa nhiệm kỳ 2020 - 

2025 đạt hiệu quả như: Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố 

cáo; Công tác thu ngân sách Nhà nước; Công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ; 

Công tác quản lý Đảng viên, phát triển Đảng viên; Thảo luận thống nhất điều 

chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khoá 

XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong 

cán bộ, Đảng viên; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, 

giám sát và xem xét kỷ luật Đảng viên theo đúng quy định của Đảng; Việc thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến các lĩnh vực Thu ngân sách nhà nước; Giải 

ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây 

dựng thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại 2, trở thành Thành phố du lịch, văn 

minh hiện đại; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện các dự án phát 

triển đô thị; Công tác giảm nghèo... 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí 

trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nêu cao 

tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022 và đến cuối nhiệm kỳ, tập trung 

chỉ đạo thực hiện tốt cụ thể hóa các nội dung thực hiện nội dung thực hiện 3 

chương trình trọng tâm, 2 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 3 nội dung đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có 

chất lượng, hiệu quả đối với 08 đề án, 04 nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ 

Thành phố chỉ đạo ban hành;Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực 
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hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện các đề án, 

nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. 

5.2. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra giải ngân vốn đầu tư 

công và các chương trình mục tiêu quốc gia tại Thành phố Cao Bằng. 

Ngày 26/10, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình 

thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố, cùng đi có lãnh đạo một số sở, 

ngành liên quan. 

Đoàn kiểm tra Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng 

Đạo; Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng; Dự án khu tái 

định cư đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố; chợ khu vực Sông Hiến.  

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tổng nguồn vốn đầu tư công 

được giao 395,2 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công 289,1 tỷ đồng, vốn năm 2021 

chuyển sang năm 2022 là 106,1 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10/2022, Thành phố 

giải ngân vốn đầu tư công được 52,6 tỷ đồng, đạt 13,3% kế hoạch. 

Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai còn chậm tiến độ, 

tỷ lệ giải ngân thấp do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí nhân 

lực, tập kết nguyên, vật liệu thi công như: Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân 

cư bờ trái sông Bằng đến nay mới giải ngân được 2,4/25 tỷ đồng, bằng 9,6% kế 

hoạch; Dự án kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo năm 

2022 được giao vốn 29,9/95 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch, dự kiến cuối năm 2022 

giải ngân khoảng 85/95 tỷ đồng, đạt 89,47% kế hoạch; Dự án khu tái định cư 

đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố đến nay mới giải ngân được 4 tỷ đồng, 

bằng 2,4% kế hoạch. 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng nguồn vốn được giao năm 2022 là 3 tỷ 

658 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 420 triệu đồng, vốn sự nghiệp 3 tỷ 

238 triệu đồng. Đến nay, Thành phố chưa thực hiện giải ngân do nguồn vốn được 

giao chậm, một số dự án cần phải điều chỉnh cho phù hợp.  

Uỷ ban nhân dân Thành phố kiến nghị: Tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh 

kế hoạch vốn năm 2022; sớm phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng 

mặt bằng để Uỷ ban nhân dân Thành phố khẩn trương thực hiện các quy trình giải 

phóng mặt bằng theo quy định của dự án; sớm cho chủ trương giải quyết khó khăn, 

vướng mắc về phương án bồi thường bằng hình thức giao đất có cùng mục đích sử 

dụng (đổi đất) đối với một số dự án. Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh sớm ban 

hành báo cáo thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt giá đất 

Dự án khắc phục hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16, phường 

Sông Hiến; Sớm họp để thống nhất ban hành văn bản cho chủ trương điều chỉnh 

dự án Kè bờ trái sông Hiến; trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kế 

hoạch sử dụng đất của dự án đối với hạng mục bổ sung của dự án Khu tái định cư 

đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng; cần chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn có hướng dẫn định mức, kinh tế kỹ thuật trong thực hiện 

dự án chăn nuôi theo phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để làm cơ 

sở để áp dụng xây dựng dự án mô hình giảm nghèo; xem xét phân bổ số dự toán 
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giao thu cho Thành phố sát với dự nguồn của địa phương. Kiến nghị cấp trên xem 

xét giao nhiệm vụ thu ngân sách đồng thời giao thêm địa chỉ thu để Thành phố có 

thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo 

các cơ quan tham mưu cho ý kiến về báo cáo bất cập trong nhiệm vụ xây dựng giá 

khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

bố trí nhân sự để thành lập các Tổ công tác có thành viên của các Sở, ngành để hỗ 

trợ trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách về giải phóng mặt bằng tới 

người dân; Quan tâm và bố trí kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở 

dữ liệu quản lý đất đai toàn Thành phố để tích hợp vào hệ thống chính quyền đô thị 

thông minh thành phố Cao Bằng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác quản 

lý đất đai và nhu cầu thông tin về đất đai của các tổ chức và người dân; tăng chỉ số 

tiếp cận đất đai của Thành phố... 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Xuân Ánh ghi nhận và 

đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền Thành phố trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm 

2022. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Thành phố, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh đề nghị Thành phố trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành tại buổi làm 

việc, cần phối hợp tốt với các sở, ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp như: thu ngân sách nhà nước, giải ngân 

vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất... Riêng đối với những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, 

Thành phố cần phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài Nguyên môi trường, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Uỷ ban nhân dân để tổng hợp và báo cáo cụ thể 

tại cuộc họp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh để cho chủ trương. 

Về các nội dung kiến nghị liên quan đến việc đưa chợ Sông Hiến vào hoạt 

động; Một số hộ dân đã được giao đất tái định cư nhưng chưa nhận và có đơn thư, 

kiến nghị, đề nghị Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn, giải thích tạo sự đồng thuận cao trong các hộ dân; Chủ động phối hợp, 

đề xuất với Sở xây dựng và Sở Giao thông phối hợp, bố trí cắm biển báo phù hợp 

để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân khi vào sinh sống, đối với các ý kiến nghị 

không chính đáng cần trả lời cụ thể, rõ ràng và thống kê, rà soát cụ thể từng trường 

hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

5.3. Bí thư Thành ủy Cao Bằng đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh 

tại Chợ Xanh 

Chiều 26/10, đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 

Cao Bằng đã có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện các hộ kinh doanh tại Chợ 

Xanh. Dự buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc 

Thành ủy, một số phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân Thành phố và 60 

hộ kinh doanh tại Chợ Xanh.  

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thông tin một số chủ trương, giải 

pháp của Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương, sự cần thiết phải thay đổi công năng sử dụng của một số hạng mục tại chợ 
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Xanh nhằm góp phần tạo nên sự hài hòa giữa phát triển đô thị và nhu cầu kinh 

doanh buôn bán của tiểu thương.  

Đại diện các hộ kinh doanh khu vực tiếp giáp 02 cổng phụ chợ Xanh đã có 

các ý kiến trao đổi, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chủ trương đóng 02 cửa 

phụ phía sau của chợ Xanh của Thành phố, đồng thời cho rằng: Khu vực này hầu 

hết là các hộ kinh doanh mặt hàng hải sản tươi sống, đường từ cổng chính vào đến 

các gian hàng của các hộ kinh doanh tại đây nhỏ, hẹp nên việc đóng 2 cổng phụ 

này sẽ gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa, kinh doanh hàng hóa, đề nghị 

Thành phố xem xét mở 2 cổng này và xem xét cải tạo, tu sửa lại nền và đường ống 

thoát nước tại khu vực kinh doanh của các hộ bán hàng thủy sản; có giải pháp bố 

trí bãi đỗ xe khu vực chợ Xanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, 

mua bán hàng hóa của người dân và tiểu thương kinh doanh tại chợ. Cùng với đó, 

các hộ kinh doanh cũng cam kết không bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

phía sau cổng chợ, không thải rác bừa bãi gây ô nhiêm môi trường, nếu cố tình vi 

phạm thì Ban Quản lý chợ có thể lập biên bản xử lý và tịch thu toàn bộ hàng hóa. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố và 

ghi nhận ý kiến của các hộ kinh doanh, phát biểu kết luận hội nghị đối thoại, Đồng 

chí Bí thư Thành đề nghị cho tiếp tục mở 02 cổng phụ Chợ Xanh theo hình thức thí 

điểm cho đến hết 2022 nhằm theo dõi và đánh giá những ưu, nhược điểm trong quá 

trình vận hành. 

Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy giao cho phòng, ban chuyên môn của 

Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân cũng như các hộ 

kinh doanh thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong 

khu vực chợ, rà soát, nâng cấp các hạng mục xuống cấp; tuyên truyền bà con Nhân 

dân, các hộ kinh doanh thực hiện đúng các nội quy, quy chế quản lý, hoạt động của 

chợ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, cũng 

như xả rác thải bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; Nghiên cứu, 

rà soát, lựa chọn, xây dựng vị trí đậu đỗ xe phù hợp cho người dân cũng như tiểu 

thương khi đến chợ Xanh kinh doanh, mua, bán, trao đổi hàng hóa. 


