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I- ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ 

 

Stt Nội dung 

1 Kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

2 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tự 

soi, tự sửa” trong công tác xây dựng chỉnh Đảng giai đoạn 2022-2025. 

3 

Nghị quyết số 12 - NQ/TU, ngày 20 tháng 10 năm 2022 Hội nghị lần thứ 

19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa XVIII về mục tiêu 

và một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 

4 

Kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố Cao 

Bằng năm 2022. 

5 
Tin hoạt động của Thành phố 
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II- NỘI DUNG 

1. Kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV  

1.1. Kết quả Kỳ họp 

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi 

mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, 

kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết 

quả: Thông qua 06 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 01 dự 

án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề 

“việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 

đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các 

vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về 

kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri 

cùng một số nội dung quan trọng khác. 

1.1.1.  Công tác lập pháp 

* Các luật được Quốc hội thông qua, gồm: 

(1) Luật Dầu khí, (2) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, (3) Luật Thanh 

tra, (4) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tần số vô tuyến điện, (6) Luật Phòng, chống rửa tiền, (7) Nội quy kỳ họp 

Quốc hội, ( 8) Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, (9) Nghị quyết về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

* Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: 

(1) Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ( Sau khi xem xét kỹ lưỡng, 

cân nhắc thận trọng, toàn diện, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua Luật này 

tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị nội dung mới được đề nghị bổ sung 

một cách kỹ lưỡng hơn, tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối 

tượng chịu sự tác động, hoàn thiện dự thảo Luật), ( 2) Dự án Luật Đất đai (sửa đổi, 

(3) Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), (4) Dự án Luật Đấu 

thầu (sửa đổi), (5) Dự án Luật Giá (sửa đổi), (6) Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa 

đổi, ( 7) Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), (8) Dự án Luật Phòng thủ dân sự. 

1.1.2. Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định 

các vấn đề quan trọng 

Sau khi xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023, Quốc hội khẳng định dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời 

của Đảng; quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự 

chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn 

kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ 

thống chính trị cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 

chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 14/15 

chỉ tiêu đề ra. 

* Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: 

(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, (2) Nghị 

quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, (3) Nghị quyết về phân bổ ngân 

sách trung ương năm 2023. 

* Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm Tổng Kiểm 

toán nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể do đã nhận nhiệm vụ 

khác; bầu Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y 

tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, 

điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. 

* Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 

XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đã quyết nghị: (1) Tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất 

hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình 

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 

trong thời gian sớm nhất; (2) Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành 

vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình 

thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng 

hình thức cảnh cáo trở lên; (3) Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho 

công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân khi thực 

hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước… 

1.1.3. Giám sát tối cao 

Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ 

trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và 

truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và 

đúng”, là các vấn đề mang tính thời sự, được cử tri, Nhân dân cả nước và các vị đại 

biểu Quốc hội quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khẩn trương, 

nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ. Các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực 

tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nêu câu hỏi ngắn 

gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách 

nhiệm cao. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, 

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 cử tri và Nhân dân cả nước. Đây 

cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6. 

* Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 

“Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 
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lãng phí”, 

* Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và 

cho rằng, mặc dù tình hình trong nước và thế giới bị ảnh hưởng do đại dịch 

COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột, giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng 

dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao... nhưng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước đã chủ động tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác tư pháp và phòng, 

chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần giữ vững ổn định chính 

trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế.  

Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của từng 

cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Trên cơ sở đó, 

Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 

* Về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ 

họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân cả nước đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam kịp thời tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội. 

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, đã có 2.640  

kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua 

theo dõi, giám sát, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành tập 

trung nghiên cứu giải quyết, có nhiều giải pháp hữu hiệu để quản lý, điều hành. 

Nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

địa phương, góp phần ổn định và cải thiện đời sống của Nhân dân.  

1.2. Hoạt động của đoàn ĐBQH Cao Bằng 

* 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. Nhiều ý kiến 

đóng góp của Đoàn Cao Bằng đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan 

soạn thảo nghiên cứu tiếp thu thể hiện trong các bản chỉnh sửa của dự án Luật trình 

tại 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: 
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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 cố gắng truyền tải ý kiến, kiến nghị tâm huyết 

của cử tri tỉnh Cao Bằng đến Quốc hội; 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 

kinh tế, xã hội của đất nước, cũng như trong công tác xây dựng pháp luật; đồng 

thời tích cực 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. 

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. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ 

tự soi, tự sửa” trong công tác xây dựng chỉnh Đảng giai đoạn 2022-2025 

 Nội dung gồm 03 phần:  

(1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tự soi, tự sửa” trong 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  

(2) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tự soi, tự sửa” 

trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng;  

(3) Một số bài viết, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “tự soi, tự 

sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

 2.1. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tự soi, 

tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 2.1.1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ tự soi, tự sửa” 

 * Vì sao tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải “tự soi, tự sửa” 

 Thứ nhất, do vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 Thứ hai, do ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác “tự soi, tự sửa ” trong xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 Thứ ba, đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm gương mẫu về mọi mặt 

của cán bộ, đảng viên. 

 * “Tự soi, tự sửa” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm các 

nội dung: 

 Thứ nhất, về mục đích tự phê bình và phê bình 

 Thứ hai, về đối tượng thực hiện tự phê bình và phê bình 

 Thứ ba, về những khuyết điểm hay gặp phải trong tự phê bình và phê bình 
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 Thứ tư, về thái độ tự phê bình và phê bình 

 2.1.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu làm tốt việc “ tự soi, tự sửa”. 

 Trước hết, tự phê bình (“tự soi, tự sửa’’) phải thật thà và triệt để. 

 Thứ hai, phải “khéo” kết hợp giữa tự phê bình và phê bình người khác, gắn 

liền với sửa chữa, với biểu dương, khen thưởng. 

 Thứ ba, khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải bảo đảm tính dân chủ, công 

khai. 

 Thứ tư, tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, phê bình từ 

trên xuống và từ dưới lên, có như vậy mới đạt hiệu quả cao. 

 Thứ năm, người và tổ chức được phê bình phải có thái độ thành khẩn, vui lòng 

để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí hoặc oán ghét. 

 2.1.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện “ tự soi, tự sửa” 

 Trong suốt quá trình xây dựng tổ chức và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản 

Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là 

then chốt. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng đã ban 

hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đảng luôn coi trọng tự phê 

bình và phê bình, khẳng định: “Tự phê bình và phê bình là một quy luật phát triển 

và tiến bộ của Đảng, cũng là một phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết, 

thống nhất trong Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tự phê bình và 

phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm 

còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết 

điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”. 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/10/2021 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”. Kết luận đã 

đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

trong đó nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình”. 

 2.2. Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về “tự soi, tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng 

 2.2.1. Những định hướng của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về “tự soi, tự sửa” 

trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

 Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII 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 
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tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo 

triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, Đảng bộ tỉnh xác định rõ: “Tự soi, tự sửa” 

là biện pháp, nội dung trọng tâm tác động sâu rộng, xuyên suốt trong công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá, 

trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tạo chuyển biến toàn diện về năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn 

thể; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những vướng mắc, 

tồn đọng kéo dài; tự chỉnh đốn và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Tổ chức thành công đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa” sẽ góp phần mạnh mẽ, quan 

trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thành công mục tiêu nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 

 Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức cần thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhiệm vụ “tự soi, tự 

sửa”, nhất là nguời đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu cao 

tinh thần chủ động thực hiện “tự soi, tự sửa” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 Tập trung thực hiện “tự soi, tự sửa” trong các nội dung cụ thể sau: 

 (1) “Tự soi, tự sửa” trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của 

cấp uỷ và hệ thống chính trị: Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổng rà soát điều chỉnh, bổ sung quy 

chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp 

theo hướng đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, cơ chế vận hành khoa học, 

thực chất, đúng nguyên tắc. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

quy chế làm việc là nội dung thuờng xuyên, hằng năm, gắn với kiểm tra, giám sát 

định kỳ, chuyên đề. 

 (2) “Tự soi, tự sửa” trong thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột 

phá của cấp uỷ các cấp gắn với thực hiện chương trình hành động của tập thể, cá 

nhân nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 (3) “Tự soi, tự sửa” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh: Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khoá và 

hằng năm. Gắn thực hiện việc học tập và làm theo Bác với xử lý, giải quyết các vụ 

việc phức tạp, bức xúc, nhạy cảm, đơn thư tồn đọng lâu ngày để tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm. Đẩy mạnh quán triệt học tập thường xuyên Kết 

luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về “tự soi, tự sửa”, các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

các quy định nêu gương của Trung ương và của Tỉnh uỷ; gắn với triển khai 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 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 (4) “Tự soi, tự sửa” trong nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và hệ thống 

chính trị: Các cấp uỷ, tổ chức đảng tự rà soát, tự điều chỉnh nhằm khắc phục hạn 

chế và đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị; chất 

lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Gắn “tự soi, tự sửa” với thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá hành chính 

trong các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị; tự rà soát, làm rõ những bất cập, 

hạn chế trong lề lối, phương pháp làm việc, tác phong, kỷ luật, kỷ cương công vụ, 

hiệu suất công việc; cắt giảm các khâu, thủ tục, bộ phận, tầng nấc trung gian. 

 ( 5) “Tự soi, tự sửa” trong công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên: Tổ chức 

thực hiện xuyên suốt công tác kiểm điểm “tự soi, tự sửa” với thực hiện các chương 

trình, đề án của Tỉnh uỷ trong giai đoạn 2021 - 2025 về công tác cán bộ, đảng viên. 

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá hiệu 

quả các chương trình, đề án; cụ thể hoá và gắn kết chặt chẽ các nội dung về công 

tác tổ chức đảng, đảng viên theo Kết luận 21-KL/TW với Nghị quyết Trung ương 5 

(khoá XIII) 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 để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống 

nhất. 

 2.2.2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về “Tự soi, tự sửa” và thực hiện hiệu quả các định hướng của tỉnh trong 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

 * Đối với cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp 

 Một là, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cụ thể hoá nhiệm vụ trọng tâm “tự soi, tự 

sửa” thành các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, đồng bộ với các nội dung Kết luận số 

21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế 

hoạch của cấp uỷ cấp trên và cấp mình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù 

hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết 

liệt, thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên 

nâng cao nhận thức về “tự soi, tự sửa” bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.  

 Ba là, tạo môi trường tích cực, thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên có thể thực 

hiện việc “tự soi, tự sửa”. 

 Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên 

trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

vi phạm. 

 Năm là, phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng Nhân dân trong nâng cao 

hiệu quả “tự soi, tự sửa ” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 * Đối với cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên 
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Một là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức cách mạng; coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm trước 

Đảng, trước Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải “nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức cách mạng suốt đời, “tự soi, tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự 

trọng của người đảng viên”. Xác định rõ mục đích tu dưỡng, rèn luyện nâng cao 

phẩm chất, năng lực chính là để thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi 

cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị 

quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định về những điều đảng 

viên không được làm...  

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê 

bình; mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt 

là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác “tự soi, tự sửa”; tập trung kiểm điểm 

về trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; về phẩm chất 

cá nhân trên tất cả các mặt... Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải là tấm gương 

sáng về tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê 

bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu 

khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận 

khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Phê bình trên tình đồng chí thương yêu lẫn 

nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh 

với những biểu hiện sai trái, lợi dụng phê bình với động cơ xấu. 

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng chủ động học tập, nâng cao 

trình độ, năng lực công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần cầu 

thị, không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, 

ngày càng tiến bộ. Đồng thời, phải coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự 

thân, là chế độ, quy định bắt buộc; là con đường duy nhất để tiến bộ, phát triển và 

là công việc suốt đời. 

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng 

đầu phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Đề 

cao trách nhiệm nêu gương, phát huy cao độ vai trò tiền phong, gương mẫu của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền các cấp về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức 

nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và sáng tạo trong các hoạt động trên tinh thần phục vụ và liêm chính trong thực 

thi công vụ. Vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực 

đạo đức, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù 

hợp với quá trình tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Xây dựng và quyết tâm thực 

hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thông qua các bản cam kết, chương trình hành 

động, bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương và công khai trước tập thể 

đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân.  

2.3. Phần thứ ba: Một số bài viết, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về “tự soi, tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
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Một số lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “tự soi, tự sửa” trong công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: 

(1)  Ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi nguời, mỗi 

ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết 

điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, 

Đảng mới nhanh chóng phát triển, công việc mới chóng thành công. 

(2) Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, 

ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn 

nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. 

Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố gắng sửa chữa thì khuyết 

điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng thêm. Đảng viên và cán bộ ngày càng trở 

nên chân chính cách mạng. 

(3) Phải thật thà tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, phát triển 

ưu điểm, tăng cường đoàn kết. Tìm ra khuyết điểm mà sửa chữa mới là thắng lợi 

hoàn toàn. 

3. Nghị quyết số 12 -NQ/TU, ngày 20 tháng 10 năm 2022 Hội nghị lần 

thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa XVIII về mục tiêu 

và một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng 

ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU Hội nghị lần thứ 19 về mục tiêu và một số 

nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 

3.1. Mục tiêu 

Giữ nguyên 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 

Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều chỉnh 04/16 chỉ tiêu cụ thể 

như sau: 

3.1.1. Điều chỉnh chỉ tiêu số 6: “Đến năm 2025 có ít nhất một xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao” điều chỉnh thành “Đến năm 2025 có 02 xã đạt nông thôn 

mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu”   

3.1.2. Điều chỉnh chỉ tiêu số 10: “Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,2%” điều chỉnh 

thành “Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 giảm bình quân 

từ 0,15%/năm. Cả giai đoạn giảm 0,61 %; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 

dưới 1%. Duy trì phường Hợp Giang không có hộ nghèo”  

3.1.3. Điều chỉnh chỉ tiêu số 12: “Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 

tuổi dưới 11,3%” điều chỉnh thành “Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi 

dưới 10%” 

3.1.4. Điều chỉnh chỉ tiêu số 13: “Hằng năm có trên 80% chi bộ, đảng bộ cơ 

sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên. Cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới trở lên” điều chỉnh thành “Hằng 

năm có trên 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng 
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viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cả nhiệm kỳ kết nạp 850 đảng viên 

mới trở lên”. 

3. 2. Đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm 

3.2.1. Điều chỉnh đột phá chiến lược (1) “Xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ 

tầng  kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành cơ bản các 

tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030” 

Điều chỉnh thành “Phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị 

loại II theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng 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” (Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy) 

3.2.2.Nhất trí đưa nhiệm vụ số (2) “Phát triển bất động sản đô thị” ra khỏi 

nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tập trung thực hiện Nghị quyết số 07 

của Tỉnh ủy.   

3. 3. Một số nhiệm vụ chủ yếu 

3.3.1. Phát triển kinh tế 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn. Bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển 

nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Tập trung, đẩy 

nhanh, huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư thực hiện các tiêu 

chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt các chính sách, 

biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận 

lợi cho các thành phần kinh tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và 

lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh các hoạt động thuộc 

lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Tiếp tục duy trì có hiệu quả Chợ ẩm thực Cao Bằng; 

triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại và 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn 2030. 

Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, phân tích, đánh giá cụ thể 

từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế; xác định rõ các nguồn thu, loại 

thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả; sử dụng ngân sách tiết kiệm, 

hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện phân bổ ngân 

sách đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảm bảo thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Phấn đấu thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Chỉ đạo đẩy nhanh thi công các công trình xây dựng cơ bản theo các nguồn 

vốn phân cấp. Xây dựng dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy 

hoạch xây dựng, đất đai tại các cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ nhu cầu 

tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Thực hiện hiệu quá quy chế quản lý quy 
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hoạch, kiến trúc đô thị tại phường Hợp Giang tạo cơ sở xây dựng quy chế toàn 

thành phố. Rà soát, đề xuất phân bổ ưu tiên nguồn vốn đầu tư hoàn thiện các tiêu 

chí phân loại đô thị trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.  

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, bảo đảm công khai, minh bạch, 

dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường 

công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm 

hành chính đối với các chủ đầu tư vi phạm các qui định của pháp luật về hoạt động 

xây dựng. 

3.3.2. Văn hóa - xã hội 

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ 

chính trị và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt 

động văn hóa - thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”; Tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu văn hoá, phấn đấu đến 

năm 2025, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 86%, Tỷ lệ “Xóm, tổ dân phố văn hóa” đạt 

63%, tỷ lệ “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đạt 95%. Tạo điều 

kiện thuận lợi đối với các hội, câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt trong lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động trở thành hoạt động 

nòng cốt trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng của địa 

phương; phấn đấu xây dựng mô hình bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể truyền 

thống (dân ca, dân vũ) của địa phương gắn với phát triển tiềm năng du lịch. 

Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các 

ngành học và bậc học. Duy trì ổn định quy mô trường lớp theo hướng chuẩn quốc 

gia; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giữ vững kết quả phổ cập ở các cấp 

học, ngành học. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, chất lượng ngành giáo dục thường xuyên và các Trung tâm học tập cộng 

đồng, tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tập 

trung chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 có 5 

trường đạt chuẩn. 

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, làm tốt công 

tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, 

đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi trên địa bàn; tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

liều cơ bản và nhắc lại theo Kế hoạch. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

Nhân dân. Làm tốt công tác truyền thông dân số và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình. 

Phấn đấu đến năm 2025, duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 

11,3%.  

Tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo trên địa bàn thành phố với nhiều 

hình thức đa dạng, hiệu quả, thiết thực, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an 

sinh xã hội. Đảm bảo tốt chế độ chính sách cho các đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt 

động “đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt 
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công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đến năm 2025 

phấn đấu mỗi năm giải quyết và tạo việc làm mới cho 1.900 lao động; Giảm tỷ lệ 

hộ nghèo dưới 1%. 

3.3.3. Quốc phòng - An ninh 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - an ninh, 

xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu tổng 

hợp của lực lượng vũ trang đối với công tác quốc phòng - an ninh; chủ động nắm 

vững địa bàn, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập quân sự phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn. Củng cố kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân 

tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng, gắn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với 

xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Cân đối hợp lý nguồn ngân sách 

đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu, hệ thống thao trường, bãi tập. Phối hợp khai 

thác hiệu quả công năng các công trình quốc phòng của Tỉnh trên địa bàn phục vụ 

nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hoạt động hiệu quả các mô 

hình tự quản về an ninh trật tự; tăng cường tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy 

quét, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu điều tra khám phá đạt 85% vụ án 

hình sự, 95% vụ án đặc biệt nghiêm trọng trở lên. 

3.3.4. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; nâng cao chất lượng 

đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cơ quan truyền thông, tập trung đầu tư và ứng 

dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 

nắm bắt tình hình tư tưởng trong quần chúng Nhân dân và định hướng dư luận xã 

hội, đấu tranh các luận điệu sai trái, nhất là trên internet, mạng xã hội. Tăng cường 

công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị 

(khóa XII). Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Trung ương và địa phương bằng chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ 

Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 

của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên 

đề từng năm, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 

tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy lùi những biểu hiện 

cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục biên soạn, 

xuất bản lịch sử Đảng bộ các phường, xã. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận 

chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú.  

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 

11/10/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên chỉ đạo củng cố, 
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kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố và 

các xã, phường. Tiếp tục quán triệt các hướng dẫn, quy định và tiến hành rà soát, 

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

2031. Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, 

sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ 

đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên 

quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” giai đoạn 2022 - 2025. Nâng cao chất 

lượng đánh giá cán bộ, công chức. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; thường 

xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, 

công tác quản lý đảng viên; phát huy hiệu quả các tổ công tác dự sinh hoạt chi 

bộ, quan tâm chỉ đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng. 

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chương trình công tác kiểm tra, giám sát 

toàn khóa và các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực 

hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ đột phá, 

trọng tâm của Đảng bộ thành phố; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ 

quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và thực hiện trách nhiệm 

nêu gương. Tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất đối 

với những lĩnh vực dễ nảy sinh bức xúc nổi cộm, kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên 

quan đến tổ chức đảng và đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời. Tăng 

cường vai trò giám sát thường xuyên của cấp ủy viên đối với lĩnh vực, địa bàn phụ 

trách. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh 

tra, điều tra, truy tố xét xử của các cơ quan nội chính và công tác giám sát của 

HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp đủ khả năng tham mưu thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.   

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng. Đặc biệt coi trọng công tác dân 

vận chính quyền đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện 

tử, huy động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư 

cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở. Tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình "Tổ dân 

vận khéo" gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây 

dựng nông thôn mới, hòa giải cơ sở. Tăng cường chế độ trao đổi cung cấp thông 

tin giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng 

cấp nhằm nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thường xuyên tổ chức đối 

thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân để 

lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ, giải quyết kịp thời 

những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về 

công tác dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử 

lý đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động của các tổ chức bất 
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hợp pháp, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết 

toàn dân. 

3.4. Đối với các chương trình trọng tâm và nội dung đột phá thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, các đề án, Nghị quyết của Tỉnh của 

thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tập trung chỉ đạo chính quyền, đoàn thể và các ngành căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm 2023, 2024, 2025 để cụ thể hóa các nội dung 

thực hiện 03 chương trình trọng tâm và 02 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 03 nội dung đột phá và 03 nhiệm vụ 

trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu 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 đã chỉ đạo ban hành. Thường xuyên kiểm tra, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và 

tiến độ thực hiện các đề án, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

4. Kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Cao Bằng 

năm 2022 

Thực hiện Hướng dẫn số 76/HD-MTTQ-BTT, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về tổng 

kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ 

chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng đã ban hành Hướng dẫn số 47/HD-MTTQ-

BTT ngày 03/10/2022 về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc giai đoạn 2003 - 2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 

2022. Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng đã tham mưu Kế hoạch số 178-

KH/TU ngày 02/11/2021 của Thành ủy Cao Bằng về thành lập Đoàn đại biểu tham 

dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại 12 khu dân cư trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng năm 2022, đồng thời Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã, khu dân cư tổ 

chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). 

Tại Ngày hội, Đoàn lãnh đạo của Tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn dự 

Ngày hội tại Khu dân cư xóm 2, xã Chu Trinh; đồng chí Hà Ngọc Giáp, Uỷ viên 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Cao Bằng làm Trưởng đoàn đã tham dự 

Ngày hội tại Khu dân cư tổ 10, phường Ngọc Xuân, các đoàn lãnh đạo Thành phố 

tham dự Ngày hội đã thăm hỏi, tặng quà, động viên Nhân dân tại 12 điểm khu dân 

cư thuộc 11 xã, phường. Trong Ngày hội có 155 tập thể được biểu dương khen 

thưởng và 856 cá nhân tiêu biểu và hộ gia đình được biểu dương khen thưởng tại 

Ngày hội với số tiền 117.450.000đ. 

Tại ngày Hội các đồng chí lãnh đạo đã thăm và tặng 118 cá nhân là người có 

uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh 
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hùng, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, tổng 123 suất quà 

với tổng số tiền 36.900.000đ, kịp thời động viên các gia đình chính sách, người có 

công, các cá nhân có uy tín tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho địa phương, đất 

nước, trong các hoạt động của xóm, tổ dân phố trong năm vừa qua, tiếp tục cùng 

các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, 

vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, đoàn kết, thi đua sản xuất. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” Thành phố 

tặng 65 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo tại khu dân cư với tổng số tiền 

32.500.000 đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Thành phố, hướng dẫn cơ sở phát 

huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, vận động Nhân 

dân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại ngày hội, được 224.964.000đ (trong đó Ủy 

ban MTTQ một số phường, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động như 

phường Sông Hiến, Ngọc Xuân, Sông Bằng, Duyệt Trung, Hòa Chung và xã Vĩnh 

Quang). 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố đã 

thực sự trở thành Ngày hội của các cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong 

phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng của từng khu dân cư - Ngày hội 

của sự đoàn kết, gắn bó “tình dân, nghĩa Đảng”. Các hoạt động giao lưu trong 

Ngày hội được các địa phương đổi mới cả về hình thức, nội dung, chất lượng ngày 

càng được nâng cao như: giao lưu, trao đổi giữa Nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, 

chính quyền để trao đổi và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, nhất là 

những bức xúc ở cộng đồng dân cư; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

trong sạch, vững mạnh; đánh giá các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng 

tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh"; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các hoạt động 

xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 

chỉnh trang khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn.  

5. Tin hoạt động của Thành phố 

5.1. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông 

Ngày 03/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.   

Thời gian qua, tình trạng vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, vi phạm an toàn 

giao thông, đặc biệt diễn ra phổ biến việc họp chợ trên cầu, lề đường, các phương 

tiện gồm xe ô tô tải trọng lớn, xe công trình, xe khách chạy tuyến cố định tuỳ tiện, 

thường xuyên hoạt động trên tuyến đường nội đô, đón trả khách không đúng nơi 

quy định mà chưa được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định khiến Nhân 

dân bức xúc, kiến nghị phản ánh, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm hiệu lực, 

hiệu quả của chính quyền các cấp.  

Để diễn ra tình trạng nêu trên nguyên nhân một phần do sự buông lỏng quản 

lý của chính quyền các cấp, nhất là của các cơ quan chức năng tham mưu, giúp 
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việc của chính quyền không kiên quyết, triệt để trong kiểm tra, xử lý nghiêm minh 

dẫn đến một số tổ chức, cá nhân coi thường pháp luật, vi phạm thường xuyên... 

Trước tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quán triệt và 

giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường, xã cần phải xác định 

đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trật tự, mỹ quan đô thị, coi nhiệm vụ quản 

lý trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương 

trình công tác hằng năm. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức công dân đô 

thị, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của địa phương về trật tự, mỹ 

quan đô thị. Tập trung rà soát các điểm thường xuyên diễn ra tình trạng vi phạm 

trật tự, mỹ quan đô thị (ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt, hệ thống cầu, kè...), để có 

các biện pháp quyết liệt, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm, tạo diện mạo đô thị 

sáng, sạch, đẹp. Riêng đối với các vi phạm vượt quá thẩm quyền, chụp ảnh, ghi 

hình để làm bằng chứng chuyển các cơ quan chức năng của Thành phố xử lý kịp 

thời, triệt để các vi phạm. 

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố Cao Bằng tăng cường 

hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vi 

phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các phương tiện vận tải vi phạm vào 

nội đô, nhất là các khung giờ cao điểm gây ùn tắc; xe khách chạy tuyến cố định 

đón, trả khách, trả hàng không đúng tuyến, đúng nơi quy định,.. để tạo sự nghiêm 

minh của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời giao 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Thành phố tiếp 

tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng “Quy định về 

tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông 

trên một số tuyến đường, phố thuộc địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” 

để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, phê duyệt; Đội Quản lý trật tự đô 

thị Thành phố thường xuyên tuần tra, kiểm tra tình hình hoạt động xây dựng, các 

phương tiện vận tải, máy công trình, xe chở khác,... vi phạm và kịp thời ghi hình, 

chụp ảnh để làm căn cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các phương 

tiện vi phạm.   

4.2. Lễ phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Sáng 15/11/2022, tại sân Vườn hoa trung tâm Thành phố, Ban Chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc thành phố Cao Bằng tổ chức Lễ phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Vũ Hồng Quang - UV BTV Tỉnh ủy, 

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

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

thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Thành phố; lãnh đạo các cơ quan khối nội 

chính, phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an 

thành phố, lực lượng Bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nông Văn Kiên, Trưởng Công an thành phố đã phát 

lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 
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2023 của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Theo đó, từ 15/11/2022 -15/2/2022, 

Lực lượng Công an Thành phố sẽ ra quân tổng tấn công trấn áp các loại tội phạm, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh quốc gia, Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Huy động tối đa lực lượng, 

phương tiện, trang bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị 

liên quan trấn công trấn áp các loại tội phạm, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Ngay sau phát lệnh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma 

tuý và môi trường thay mặt các đội nghiệp vụ phát biểu hưởng ứng mệnh lệnh và 

hứa sẽ quyết tâm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, biện pháp công tác 

đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của mọi thế lực thù địch phản động; 

kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã 

hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh 

tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của địa phương. Giải quyết triệt để những vấn 

đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; nâng tỷ lệ 

điều tra khám phá các vụ án; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ ...  

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND Thành 

phố, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Thành phố đã nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an 

tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động 

nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải 

pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; là lá cờ đầu trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các thành viên Ban Chỉ đạo 138 phải nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; góp phần bảo đảm an ninh 

trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận 

động quần chúng Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật, tích cực tham gia 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa tội phạm và 

nói không với các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, 

viên chức bên cạnh việc gương mẫu chấp hành còn phải là một tuyên truyền viên 

để vận động người thân, gia đình và xã hội chấp hành nghiêm túc quy định của 

pháp luật, dũng cảm đấu tranh, tố giác tội phạm, không để tội phạm lộng hành, lấn 

lướt, coi thường pháp luật. 

Phát biểu chỉ đạo Lễ phát lệnh, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Địa bàn Thành phố là trung tâm chính trị, kinh 

tế xã hội của tỉnh, là nơi tập trung các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trong 

dịp lễ tết luôn là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, vì vậy việc đảm bảo 

an ninh trật tự không chỉ là trách nhiệm của riêng Công an thành phố mà của các 

cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. … tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm 

chắc từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, dự báo tình hình, đối tượng và 

những vấn đề liên quan đến ANTT…; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách 



 
20 

phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất 

ngờ trong mọi tình huống. Công an Thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền 

địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp, phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm 

ANTT; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm…Đẩy mạnh tấn 

công trấn áp các loại tội phạm; tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội 

phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, 

lừa đảo, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên 

quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy, tình hình ma túy 

học đường… 

Ngay sau buổi lễ, 132 cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố, đoàn viên thanh 

niên và bảo vệ dân phố đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền 

các nội dung chính của đợt ra quân trên một số tuyến phố chính của thành phố Cao 

Bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


