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I- ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ 

 

Stt Nội dung 

1 Kết quả Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 
Kết quả phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cao Bằng năm 2022, nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm năm 2023. 

3 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng(khóa XIII),Chỉ thị số 20-CT/TU,ngày 27/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủyCao Bằng về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến 

tới Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội Hội nông dân tỉnh lần 

thứ IX nhiệm kỳ2023 -2028. 

4 

Công văn số 726 –CV/TU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc triển khai phong trào “ Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023. Thư kêu 

gọi ủng hộ phong trào “ Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023. 

5 Tin hoạt động của Thành phố 
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II- NỘI DUNG 

1. Kết quả Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 

2022, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, trong 02 ngày (ngày 19 và 

20/12/2022), Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến 

hành kỳ họp thứ 8. 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố đã nghiêm túc xem xét Báo cáo 

tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 

năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khoá XXII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kết quả rà soát tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trước, trong và 

sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 

và trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân 

dân Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam Thành phố về công tác phối hợp xây dựng chính quyền năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam Thành phố 

và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành 

phố; kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tòa án nhân 

dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại kỳ họp cho thấy: Năm qua, mặc 

dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Giá nguyên nhiên vật liệu đầu 

vào, lương thực, thực phẩm tăng cao; đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát 

nhưng vẫn diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng nhất định đến sự phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội và đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Song, với sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là 

sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 

Thành phố tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao.  

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu 

được trên 252,4 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và đạt 

61,9% kế hoạch do Hội đồng nhân dân Thành phố giao; Giá trị sản xuất công 

nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp năm 2022 ước đạt: trên 363,5 tỷ đồng, bằng 100% 

kế hoạch giao. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ ước đạt trên 

5.400 tỷ đồng; bằng 100% so với kế hoạch đề ra. Duy trì và nâng cao chất lượng 

đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, sản xuất nông 

nghiệp đảm bảo đúng mùa vụ và tiến độ, diện tích, năng suất, sản lượng cơ bản đạt 

kế hoạch giao; số lượng Hợp tác xã được thành lập đạt và vượt chỉ tiêu; Công tác 

quản lý đô thị được chỉ đạo sát sao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm 

trong hoạt động xây dựng. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Văn hóa xã hội có bước phát triển, 

các dịch vụ du lịch đã dần khởi sắc, phố đi bộ Kim Đồng phát huy vị thế của một 

điểm đến thân thiện, tạo dựng được một không gian văn hóa tụ hội bản sắc Nhân 
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dân các dân tộc; Thành phố đã tổ chức thành công các chuỗi sự kiện chào mừng kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, đặc biệt là Chương trình 

Lễ Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (2012 - 2022); 

trong năm 2022, thành phố đón trên 200 nghìn lượt du khách, vượt 46% kế hoạch.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố tiếp 

tục thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và triển khai hiệu quả; 

Công tác giáo dục đào tạo được triển khai theo kế hoạch. Công tác an sinh xã hội 

được đảm bảo, giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

xuống còn 0,95%. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm thực 

hiện, giai đoạn 2021 - 2022 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới 19 nhà, kinh phí hỗ trợ 

trên 1,8 tỷ đồng; sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí 870 triệu đồng. Tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Tại các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, đã có 25 

lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu, với 56 nội dung được đề cập toàn diện các 

lĩnh vực kinh tế-xã hội, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, quốc phòng - an ninh 

tại địa phương, nổi bật như: những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đối với các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ khó đạt kế hoạch đề ra; giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; khó khăn, vướng mắc 

trong các nhiệm vụ Thu ngân sách nhà nước; Điều hành ngân sách, Giải ngân vốn 

đầu tư công; Công tác sử dụng, bố trí, luôn chuyển, điều động cán bộ, công chức; 

Các giải pháp cụ thể của cơ quan chuyên môn đối với công tác phòng, chống dịch 

trên gia súc, gia cầm; Công tác cải cách hành chính; việc thực hiện các thủ tục 

chỉnh lý biến động Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có 

diện tích đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; Việc xử lý tình trạng dạy 

thêm, học thêm và công nhận đạt chuẩn quốc gia… 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có 8 câu hỏi của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân Thành phố liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri hết 

sức quan tâm như: Công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

trường mầm non, tiểu học trên địa bàn; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước trong quản lý hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ rửa xe; giải pháp xử lý 

tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm; buôn bán giết mổ động vật; Kế hoạch, lộ trình, 

mức hỗ trợ đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa các tổ, xóm sau 

khi sáp nhập; Các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Phát triển nông nghiệp 

thông minh gắn với nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn…Chủ tọa kỳ họp 

đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra trong khong khí dân chủ thẳng thắn, cởi mở. 

Các vấn để mà đại biểu đặt ra là những vấn đề trọng tâm, sát với thực tiễn và phản 

ánh được những vấn đề quan trọng, bức xúc được cư tri trên địa bàn Thành phố 

quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân Thành phố đã trả lời và làm rõ thêm các nội dung được cử tri và 

đại biểu nêu liên quan đến công tác thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

đạt thấp; Công tác quản lý đô thị; Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiến độ 

đạt chậm...Về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố 

nhấn mạnh sẽ Tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ 
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tiêu kinh tế - xã hội của năm 2023. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả 

các Đề án, kế hoạch đã ban hành để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục đầu tư cải tạo, 

nâng cấp hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng đô thị đã xuống cấp. Duy trì và nâng 

cao, giữ gìn chất lượng tuyến phố văn minh đô thị. Tăng cường vai trò giám sát thi 

công các công trình đảm bảo đúng thiết kế và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và 

tiến độ xây dựng công trình. Tăng cường siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị; 

Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, 

nâng cao văn hóa công vụ; tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, 

thuận lợi, minh bạch và đem đến những tiện ích, sự phục vụ tốt nhất cho doanh 

nghiệp, người dân. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý, tập trung xây dựng, khai thác 

hệ thống thông tin, dịch vụ công mức độ 3, 4... 

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do 

Thường trực HĐND và UBND thành phố trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND 

thành phố đã nhất trí biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết quan trọng:  

( 1) Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Cao 

Bằng;  

(2) Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;  

(3)Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 4) và phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng; 

( 4) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng;  

( 5) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của 

HĐND thành phố Cao Bằng;  

( 6) Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa 

XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.  Một số kết quả chủ yếu trong phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cao 

Bằng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023. 

2.1. Kết quả phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cao Bằng năm 2022 

Trong năm 2022, UBND Thành phố đã tập trung bám sát từng nhiệm vụ cụ 

thể trên các lĩnh vực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành quyết 

liệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc nỗ lực tổ chức thực hiện đảm bảo đẩy nhanh tiến 

độ các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

2.1.1. Lĩnh vực kinh tế 

* Trồng trọt 

Chỉ đạo các địa phương sản xuất nông nghiệp triển khai thực hiện theo đúng 

lịch thời vụ. Tăng cường công tác tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, 

nhìn chung điều kiện thời tiết trong năm tương đối thuận lợi nên cây trồng sinh 
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trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn trên cây trồng phát sinh. Tổng sản 

lượng lương thực cây có hạt cả năm 2022 đạt 11.284/10.870 tấn, đạt 103,8% kế 

hoạch giao; bằng 100,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thóc 8.203,27 tấn, 

ngô 3.080,74 tấn. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt, mặt nước nuôi 

trồng thủy sản ước đạt 88,2/89,1 triệu đồng bằng 99% KH, bằng 108% so với cùng 

kỳ năm 2021. 

* Chăn nuôi, thuỷ sản 

Tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì đạt và vượt kế hoạch giao, 

đến nay: Tổng đàn trâu: 1.248/1.220 con, đạt 102,3% so với kế hoạch, bằng 

101,05% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng đàn bò: 270/158 con, đạt 170,9% so với 

kế hoạch, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng đàn lợn: 13.790/6.785 con, 

đạt 203,2% so với kế hoạch, bằng 140,3% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng đàn gia 

cầm: 213.000/223.000 con, đạt 95,5% so với kế hoạch, bằng 102,7% so với cùng 

kỳ năm 2021. 

Tập trung công tác nuôi trồng thủy sản năm 2022, với diện tích khoảng 22ha 

với các loại cá nuôi truyền thống như cá chép, cá trắm cỏ, cá rô phi... ngoài ra 

nuôi cá trong lồng bè trên sông Bằng, sông Hiến có 25 hộ với thể tích lồng nuôi 

846 m3. Triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nuôi thâm canh 

cá nước ngọt” tại phường Hòa Chung với 02 hộ tham gia, quy mô 1.000 m2 

* Lâm nghiệp 

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tiếp tục được quan 

tâm chỉ đạo. Tăng cường triển khai thực hiện Đề án "trồng một tỷ cây xanh giai 

đoạn 2021- 2025" trên địa bàn thành phố năm 2022. 

Tỷ lệ che phủ rừng hiện nay của thành phố là đạt 46,5% đạt 98,9% so với chỉ 

tiêu kế hoạch giao, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Công tác khai thác rừng trồng, cây trồng phân tán cơ bản được thực hiện 

đúng quy định, diện tích rừng trồng tập trung 77,08 ha (cây keo, quế), khai thác 

rừng trồng 90,42 ha với khối lượng 3.170,39 m3, khai thác cây trồng phân tán 28 

m3. Trong năm, xảy ra 02 vụ cháy rừng trên địa bàn phường Sông 

Bằng và phường Đề Thám gây thiệt hại đến rừng với tổng diện tích 1,79 ha. 

* Công tác xây dựng nông thôn mới 

Trong năm 2022 đã duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo Bộ tiêu chí tại Quyết định 

1018/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cụ thể: Xã 

Hưng Đạo 17/19 tiêu chí nông thôn mới; 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao; Xã Vĩnh Quang 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 09/19 tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao; Xã Chu Trinh 12/19 tiêu chí nông thôn mới; 04/19 tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, định hướng các đơn vị xây dựng sản 

phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; hướng dẫn các chủ thể 

thực hiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 (16 

sản phẩm của 9 chủ thể). 
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* Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ 

- Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:  Trong năm, hoạt động kinh 

doanh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cơ bản được duy trì ổn định, 

hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ được thuận lợi, hàng hóa phong phú đa 

dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 

hiện hành) ước tính năm 2022 đạt: 363,55/363,55 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao.  

- Thương mại - Dịch vụ: Tình hình hoạt động kinh doanh thương mại dịch 

vụ, du lịch trên địa bàn Thành phố đang từng bước phục hồi và tăng trưởng. Tuy 

nhiên, những biến động về giá cả xăng dầu, gas, các mặt hàng nguyên liệu và chi 

phí đầu vào tăng đã ảnh hưởng đến nhiều ngành dịch vụ trên địa bàn. Tổng mức 

lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ trên địa bàn ước tính năm 2022 đạt: 

5.409/5.409 tỷ đồng; đạt: 100% so với chỉ tiêu Kế hoạch giao.  

- Dịch vụ du lịch: Các tuyến du lịch trong không gian Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tiếp tục đón nhiều lượt du khách trong và 

ngoài tỉnh đến thăm quan, trải nghiệm; phố đi bộ Kim Đồng đã phát huy vị thế của 

một điểm đến thân thiện, tiện ích, tạo dựng được một không gian văn hóa tụ hội 

bản sắc Nhân dân các dân tộc, trong năm 2022, đón 219.309 lượt du khách (khách 

quốc tế là 3.247 lượt; khách nội địa là 216.062 lượt), đạt tỷ lệ 146% so với chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022. 

- Dịch vụ vận tải: Tổng doanh thu vận tải năm 2022 ước đạt ước đạt 238.041 

triệu đồng, tăng 41,32% hay tăng 69.599 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. 

Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 201,95 nghìn tấn, tăng 44,79% hay tăng 

62,47 nghìn tấn. Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1.582 nghìn hành 

khách, tăng 25,66% hay tăng 323 nghìn hành khách so với cùng kỳ năm 2021. 

* Công tác quản lý, điều hành ngân sách  

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý, sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm. Ban hành kế hoạch triển khai thực 

thiện công tác thu, chi, quản lý ngân sách giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Xây dựng kịch bản chi tiết thu ngân sách năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 

của các đơn vị. 

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu 

được: 252,441/403 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch do UBND tỉnh giao, đạt 61,9% kế 

hoạch do HĐND thành phố giao; trong đó thu từ tiền sử dụng đất được 71.397/110 

tỷ đồng đạt 64,9% nghị quyết HĐND giao. Phần thu cân đối ngân sách thành phố 

được hưởng (không bao gồm tiền sử dụng đất) theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp 

ngân sách là: 144,923/234,05 tỷ đồng, đạt 61,9% kế hoạch giao. So với tiến độ cơ 

bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố. Chi thường xuyên đến 

ngày 30/11/2022  đạt 252.160 triệu đồng, đạt 65,71% dự toán. 

2.1.2. Lĩnh vực Văn hóa- xã hội 
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* Văn hóa: Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng đảm bảo an toàn, lành mạnh, ý  nghĩa; chỉ đạo triển khai công tác gia đình và 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022; 

chỉ đạo các xã, phường triển khai bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy ước các xóm, 

tổ dân phố trong năm 2022; tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng 

thành phố Cao Bằng năm 2022 và Chương trình Nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) với 16 đoàn 

tham gia Hội diễn đã thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tham gia.  Tổ chức thành 

công các chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - thể thao và du lịch chào mừng kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, đặc biệt là chương trình 

Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng diễn ra vào tối 

01/10/2022.  

Triển khai bình xét “gia đình văn hóa”, “xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa” 

năm 2022, kết quả: Gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 91,6% vượt chỉ tiêu kế hoạch 

năm; xóm tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ước đạt 97,4% (115/118 tổ, xóm) vượt chỉ 

tiêu kế hoạch năm; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá ước đạt 95% kế hoạch 

giao. 

- Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo rà soát các tiêu chí cơ sở vật chất đối 

với 08 trường đề nghị công nhận lại và công nhận mới theo quy định của Bộ 

GD&ĐT, kết quả trong năm duy trì chất lượng 08 trường đạt chuẩn quốc gia giai 

đoạn 2017-2022. Chất lượng giáo dục được quan tâm, đầu tư, cải tiến công tác nuôi 

dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được thực hiện tốt. 

* Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố được 

quan tâm xây dựng và phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ, hình thức 

đa dạng:  

+ Về hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19: Tính đến ngày 

30/11/2022: Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 chiếm 101,7% 

mũi 2 chiếm 96,6%, mũi 3 chiếm 76,4%, mũi 4 chiếm 83,7%, trẻ em từ 12 đến 18 

tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin chiếm 123,1%, mũi 2 chiếm 117%, mũi 3 chiếm 

76,8%, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin chiếm 97,8% mũi 2 

chiếm 77,6%. 

+ Công tác khám bệnh, chữa bệnh được duy trì thực hiện tốt với 32.630 lượt, 

vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

+ Chỉ đạo tổ chức 06 đợt kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

và hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố. Kết quả kiểm tra được 148 

cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp. 

* Lao động việc làm và an sinh xã hội 

- Chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nắm tình hình lao 

động, thông tin thị trường lao động để cung cấp thông tin thị trường lao động; kết 

nối doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm tạo việc làm cho người lao động. Trong 

năm 2022, giải quyết việc làm cho 1.889 lao động đạt 97,88%, ước đến 31/12/2022 

hoàn thành chỉ tiêu việc làm theo kế hoạch. 
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- Tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-

2025, hiện có 188 hộ nghèo (0,95%), trong năm giảm 40 hộ (chỉ tiêu giao đầu năm 

30 hộ nghèo) đạt 133% kế hoạch; 191 hộ cận nghèo (0,97%); phường Hợp Giang 

không có hộ nghèo. 

- Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm thực hiện, giai 

đoạn 2021-2022 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới 19 nhà, kinh phí hỗ trợ 

1.804.525.000đ; sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí huy động hỗ trợ 870.000.000đ. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, người 

nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện tốt 

các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 

tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Chỉ đạo triển khai các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực để duy trì ổn định 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn song song với việc thực hiện các quy 

định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Công tác quốc phòng quân sự địa phương được quan tâm chú trọng, thế trận 

quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân luôn được giữ vững. Thành phố ưu 

tiên đầu tư các công trình quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là nền tảng 

quan trọng để cho kinh tế - xã hội của Thành phố ngày càng phát triển. 

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 

* Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

- Phát triển nông - lâm nghiệp: Vận động Nhân dân bố trí thời vụ sản xuất 

hợp lý và chú trọng đầu tư thâm canh, tăng vụ. Tuyên truyền vận động các tổ chức, 

cá nhân tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất các loại cây trồng ứng dụng công nghệ 

cao, thông minh. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng 

trọt, chăn nuôi cho người nông dân. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế sản 

xuất nông lâm kết hợp, gắn với phát triển dịch vụ nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu 

giống cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng 

và sản lượng các loại cây trồng; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo 

hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp. Xây 

dựng kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố 

giai đoạn 2022-2025; Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chỉ đạo công 

tác phòng chống thiên tai kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 

phát triển nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 

Xây dựng Nông thôn mới: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội để triên khai thực hiện Chương trình bảo đảm hiệu quả. 

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động người dân 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, tăng 

cường sản xuất hàng hóa đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản 

xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân nông thôn. 

Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh 
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vực nông nghiệp. Tiếp tục nhân rộng và củng cố các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị đảm bảo ổn định lâu dài, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

OCOP. 

* Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tạo điều kiện cho các thành phần kinh 

tế, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được tiếp cận, tìm kiếm, mở rộng thị 

trường. Lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tham gia bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn cấp tỉnh và tham gia vào các quầy giới thiệu sản phẩm của tỉnh 

tại các hội chợ thương mại trên toàn quốc. 

Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư 

đổi mới thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 

năng suất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.  

- Thương mại - dịch vụ - du lịch: Duy trì có hiệu quả hoạt động các Chợ trên 

địa bàn, quy hoạch và xây dựng chợ nông sản, hệ thống trung tâm thương mại, chợ 

thành phố, chợ phường, xã. Tổ chức sắp xếp lại hoạt động quản lý chợ theo mô 

hình đầu tư công, quản trị tư. Xây dựng cơ chế ưu tiên về sử dụng mặt bằng, bố trí 

vị trí kinh doanh thuận lợi tại các chợ, công trình dịch vụ do thành phố quản lý. 

Khai thác hiệu quả mạng lưới thông tin truyền thông, hệ thống cơ sở hạ tầng phục 

vụ quảng cáo ngoài trời để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo miễn phí các ngành 

nghề, dịch vụ thành phố khuyến khích đầu tư.  

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, 

xây dựng. Tăng cường nắm tình hình kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng; kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh hàng nhập khẩu, tạo điều kiện kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, 

đúng pháp luật. 

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch Non nước Cao 

Bằng; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp mạnh 

dạn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ - du lịch. 

* Tài chính, ngân sách 

- Về thu NSNN: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường công 

tác thu NSNN 2023. Siết chặt công tác quản lý các địa chỉ thu ngân sách, rà soát 

doanh thu, mức thuế, tình hình thực tế kinh doanh, đảm bảo doanh thu, mức thuế 

sát với thực tế kinh doanh. Tăng cường thực hiện công tác thu hồi nợ đọng thuế, 

phí các năm trước. Tập trung biện pháp quản lý khai thác các nguồn thu chiếm tỷ 

trọng lớn, các nguồn thu còn tiềm năng; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn 

thuế, phát huy vai trò tổ trưởng, xóm trưởng trong công tác thu thuế, phí. Ngay từ 

đầu năm, tập trung công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đầu tư hạ tầng, kêu gọi, thu 

hút nhà đầu tư tham gia vào công tác phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao giá trị các 

thửa đất, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu, chào hàng công khai, 

rộng rãi các địa chỉ đất được phê duyệt, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân quan 

tâm, tạo thuận lợi cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo khả thi, mang 

lại giá trị cao nhất nhằm tăng thu ngân sách. 
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- Về chi ngân sách: Chặt chẽ trong công tác điều hành chi ngân sách theo 

hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường thực hành tiết kiệm đối với các khoản chi 

không thực sự cần thiết chống lãng phí, dành nguồn lực ưu tiên cho các nhiệm vụ 

cấp thiết, đảm bảo cân đối đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố trong 

năm 2023. Thực hiện quản lý chi ngân sách theo đúng Luật và các văn bản hướng 

dẫn. Quán triệt thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ưu 

tiên nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách. 

* Văn hóa - Xã hội 

- Văn hoá và thông tin: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" trên địa bàn Thành phố, phấn đấu năm 2023 tỷ lệ tổ, xóm đạt 

chuẩn văn hoá đạt trên 63%; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá trên 86%; Tỷ lệ cơ 

quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá trên 95%. Chỉ đạo tổ chức, quản lý các lễ hội đầu 

xuân Quý Mão 2023; tiếp tục tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch, phố đi 

bộ Kim Đồng để thu hút khách du lịch đến tham quan. Triển khai thực hiện Đề án 

"Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025. Xây dựng thí điểm triển khai thực hiện 

các tua/tuyến du lịch trên địa bàn Thành phố; trọng tâm là du lịch văn hóa - tâm 

linh, du lịch sinh thái - trải nghiệm; thí điểm triển khai thực hiện các tua/tuyến du 

lịch lịch sử - văn hóa tham quan các Di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. 

- Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả Đề án“Xã hội hóa giáo dục mầm non ngoài công lập giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Cao Bằng”. Quan tâm đầu tư, nâng cấp 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa trường, 

các phòng học đảm bảo tiến độ chất lượng và thời gian nhằm thực hiện có hiệu quả 

chương trình giáo dục hiện hành. 

- Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn. Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm 

y tế, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng tới sự hài lòng 

của người dân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm nghề nghiệp, y đức, trình độ chuyên 

môn tại bộ phận điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố và các Trạm y tế xã, phường. 

Chú trọng kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; củng cố, nâng cao chất 

lượng mạng lưới triển khai phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Tổ chức kiểm tra 

các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đặc biệt chú trọng kiểm tra, kiểm soát các 

mặt hàng thuốc đã có thông báo thu hồi do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn lưu 

hành nhưng vẫn lưu thông trên thị trường. 

Lao động, Thương binh và Xã hội: Thực hiện đồng bộ các chính sách an 

sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2023; xây 

dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thăm, chúc tết, tặng quà các đối tượng người 

có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2023; 

triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người có công. Thực 

hiện có hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối với người tàn tật, trẻ mồ 

côi, các đối tượng yếu thế. 
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Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, năm 2023. Đẩy 

mạnh thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn hỗ trợ hộ nghèo. 

3. Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của                                                

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 20-CT/TU,           

ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo                           

Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ 

VIII, Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022 Thành ủy Cao Bằng ban hành Kế hoạch Số 226 - 

KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 27/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới 

Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ IX 

nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

3.1. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch 

1. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XIII) và Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng 

về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ IX 

tiến tới Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Xác 

định Đại hội Hội nông dân các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là 

ngày hội của Hội viên, cán bộ, công chức, và của tổ chức Hội, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác Hội thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, hội viên, và quần chúng Nhân dân về 

vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức Hội các cấp. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và 

tiến hành Đại hội Hội nông dân các cấp bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian; 

phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, tích cực của các cấp Hội trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

4. Đại hội Hội nông dân các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức 

theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh 

phí, đúng tiến độ. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: gồm 4 giải pháp cụ thể như sau: 

3.2.1. Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW, Chỉ 

thị số 20-CT/TU 

 Tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Hội nông 

dân cấp trên và học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 20-CT/TW của Tỉnh ủy Cao Bằng. Chỉ 

đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các hình thức tuyên 
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truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của các cấp Hội. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính 

quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vai trò, vị trí của Hội là người đại 

diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho hội viên. 

3.2.2. Thường xuyên đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối 

với hoạt động của Hội  

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và đổi mới nội dung, 

phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội, tạo điều kiện 

để các cấp Hội thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. 

 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên 

đối với tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Coi trọng công tác định hướng chính 

trị cho tổ chức Hội, hoạt động của các cấp Hội sát và phù hợp với thực tế, gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Đảng viên là hội viên Hội nông dân phải nêu cao tính tiên phong, gương 

mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Hội Nông dân 

Việt Nam, chấp hành các quy định của địa phương. 

 Chú trọng công phát triển đảng viên mới trong hội viên là quần chúng ưu tú, 

công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để đánh giá công tác của các cấp Hội 

theo định kỳ để phát huy những mặt tích cực, kịp thời điều chỉnh, hạn chế những 

mặt còn tồn tại, yếu kém. 

3.3.3. Chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Hội nông dân các cấp 

 Chủ tịch Hội nông dân các cấp làm tốt công tác chuẩn bị nội dung Đại hội 

cấp mình gồm: Báo cáo Chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Xây dựng Đề án đại hội và Đề 

án nhân sự đại hội của các cấp Hội (Theo hướng dẫn của Hội cấp trên) phù hợp với 

đặc điểm, tình hình của từng cấp Hội và địa phương. 

 Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu 

nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của các cấp Hội khóa mới, nhất là các 

chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có 

tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội trong 

tình hình mới; bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều 

lệ Hội nông dân Việt Nam. 

 Thời gian tiến hành đại hội Hội nông dân các cấp 

- Đại hội Chi hội: Hoàn thành trong quý IV/ 2022. 

- Đại hội cấp cơ sở: Thời gian tổ chức đại hội không quá 01 ngày hoàn thành 

trong quý I/2023  
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- Đại hội Hội nông dân Thành phố: Thời gian tổ chức đại hội không quá 1,5 

ngày hoàn thành trong quý II/2023 và được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội cơ 

sở và hoàn thành. 

3.3.4. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp Hội với Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan liên quan 

Chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội cùng cấp quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp 

Hội chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm 

và đúng tiến độ. 

 Đoàn kết, tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, của hội viên phát huy 

tính chủ động vươn lên, tính tự nguyện trong hoạt động và khắc phục tình trạng 

hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả. 

 Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động Hội 

viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa 

phương. 

4.1. Công văn số 726 – CV/TU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc triển khai phong trào “ Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023. 

Ngày 02 tháng 12 năm 2022 Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Công văn số 726-

CV/TU về việc triển khai Phong trào “ Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023”. 

Nhằm phối hợp triển khai có hiệu quả Phong trào “ Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão 

năm 2023” trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, 

tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

4.1.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết 

Nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023” tại địa phương, đơn vị, nhằm hỗ trợ kịp thời 

người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh 

khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, 

góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng 

nhân ái. Quan tâm, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ cùng cấp triển 

khai thực hiện Phong trào có hiệu lực, hiệu quả, thiết thực; động viên, khích lệ các 

tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào. 

4.1.2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp 

triển khai phong trào đồng bộ, thống nhất, không để chồng chéo, trùng lặp trong 

cuôc vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết; không bỏ sót các đối tượng là người 

nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó 

khăn, người dễ bị tổn thương; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà 

hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội Chữ thập đỏ các cấp 

trong thực hiện Phong trào. 

4.1.3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội 

tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
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tích cực tham gia các hoạt động của phong trào; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 

triển khai có hiệu quả Phong trào tại các địa phương, đơn vị. 

4.1.4. Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện phong trào với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế 

hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội 

Chữ thập đỏ các cấp tiến hành khảo sát, lập danh sách đối tượng trao quà và dự 

kiến mức hỗ trợ để vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp, đảm bảo các hoạt động 

chăm lo Tết cho các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, ý 

nghĩa. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa phương trong thực hiện Phong trào, 

đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả; thực hiện công tác tổng hợp thông tin, báo 

cáo. 

4.1.5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, 

truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của 

Phong trào; phản ánh kịp thời kết quả nhằm cổ vũ, đồng hành và góp phần thúc 

đẩy thực hiện Phong trào có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

4.1.6. Giao ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 

các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tổng hợp kết quả báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy. 

4.2. Thư kêu gọi ủng hộ Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Qúy Mão năm 

2023 

 Ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố 

Cao Bằng có Thư kêu gọi các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức, các 

doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Phong trào " Tết Nhân ái" Xuân Qúy Mão năm 

2023 với nội dung như sau: 

Trong những năm qua, Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc 

da cam" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phát động đã được Hội Chữ thập đỏ 

thành phố Cao Bằng tích cực triển khai thực hiện và đã trở thành phong trào sâu 

rộng trong cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý uống nước nhớ 

nguồn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, đóng góp ngày càng hiệu quả 

vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. 

 Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-CTĐ ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ban 

thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng về triển khai Phong trào" Tết vì người 

nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao 

Bằng được giao chỉ tiêu phấn đấu đạt được ít nhất 500 suất quà Tết trị giá mỗi suất 

500.000đ (tương đương 250 triệu đồng trở lên).  

 Để đạt được chỉ tiêu trên, Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao 

Bằng kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực 

lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, hội viên, học sinh và 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố tuỳ lòng hảo tâm (phấn đấu mỗi 

người hưởng lương ít nhất 50.000đ trở lên, mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 20.000đ trở 

lên; mỗi em học sinh ủng hộ ít nhất 5.000đ trở lên) cùng chung tay với Hội Chữ 
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thập đỏ thành phố tham gia phong trào" Tết vì người nghèo và nạn nhan chất độc 

da cam" Xuân Qúy Mão năm 2023. 

 Mọi sự ủng hộ xin gửi về cơ quan Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Bằng, địa 

chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 

điện thoại: 0916 528 959. 

Thời gian ủng hộ từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 17/01/2023. 

5. Tin hoạt động của Thành phố 

5.1 Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi 

phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

Ngày 5 tháng 12 năm 2022, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tăng 

cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật về pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối 

an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên 

địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, các tổ chức 

chính trị - xã hội và UBND 11 phường, xã trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực 

hiện nghiêm các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân 

dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nhất 

là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Đồng thời, UBND Thành phố cũng đề nghị Công an thành phố, Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố, Đội Quản lý thị trường số 01 triển khai đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, theo dõi phương thức, thủ đoạn hoạt động của 

các đối tượng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Đặc biệt, chủ tịch UBND 

thành phố giao Công an thành phố và UBND các phường, xã hoàn thành việc ký 

cam kết với từng tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, hộ kinh doanh, thanh thiếu 

niên, học sinh, sinh viên không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trước 

15/12/2022. Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân phối hợp với Công an 

Thành phố trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm liên quan đến sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; lựa chọn xét xử lưu 

động một số vụ vi phạm điển hình để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo 

dục chung. 

 Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo trong các trường học trên địa bàn; tổ chức cho cán bộ, công 

chức, viên chức học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng, đốt pháo 

nổ trái phép. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi 

đua, hạnh kiểm trong các trường học. 
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 Ngoài ra, UBND Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

ban ngành, đoàn thể phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng pháo đến các hội viên, 

đoàn viên. Tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân 

cam kết tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hậu quả tác hại của 

việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. 

5.2. Ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát Dự án 

đầu tư xây dựng tuyến tránh Thành phố 

Sáng 19 tháng 12 năm 2022 Sở Giao thông vận tải tổ chức Lễ ký kết hợp 

đồng gói thầu thi công xây dựng và gói thầu tư vấn, giám sát của Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng. 

Gói thầu thi công xây dựng công trình trị giá 186,8 tỷ đồng được thực hiện 

bởi liên danh 4 nhà thầu: Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568, Công ty cổ 

phần 873 - Xây dựng công trình giao thông, Công ty Thương mại Xuân Hòa - Cao 

Bằng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân. Thời gian thực hiện 18 

tháng.  

Gói thầu tư vấn giám sát trị giá 2,617 tỷ đồng được thực hiện bởi liên danh 2 

nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà, Công ty cổ phần 

tư vấn Xây dựng Giao thông Trường Phú. Thời gian thực hiện là 18 tháng (theo 

tiến độ của gói thầu xây lắp).Công trình dự kiến sẽ khởi công ngày 28/12/2022 và 

hoàn thành trong năm 2024. 

Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng (trước đây là Dự án đường nối Quốc 

lộ 4A - Quốc lộ 3 tránh thị xã Cao Bằng) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại 

Quyết định số 2411, ngày 9/11/2006 với tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Công trình 

triển khai thi công từ tháng 6/2010, đến hết năm 2014 thì dừng thi công do đã sử 

dụng hết kinh phí theo tổng mức đầu tư của dự án. 

Đầu năm 2020, Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án 

2 tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối Quốc 

lộ 4A - Quốc lộ 3 (tuyến tránh thành phố Cao Bằng) để đưa vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Ngày 17/9/2021, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

tại Quyết định số 1687 ngày 5/5/2022, Bộ Giao thông- Vận tải phê duyệt dự án đầu 

tư tại Quyết định số 578  ngày 26/10/2022, Sở Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình tại Quyết định số 2759, ngày 

16/12/2022, Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư 

vấn, giám sát tại Quyết định số 3301 và gói thầu thi công xây dựng tại Quyết định 

số 3302 của Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đề nghị các nhà thầu khẩn trương huy động 

máy móc, thiết bị, nhân công và nguồn lực tài chính để tổ chức thi công công trình 

đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án. Đại diện các nhà thầu cam kết nỗ lực cùng 

với Ban Quản lý dự án thi công công trình đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và tuân 

thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, hoàn thành công trình 

đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 
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5.3. Thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022 

Ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại sân vườn hoa Trung tâm, UBND Thành phố 

tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022. Tham dự có đồng chí Vũ Văn Đệ, Phó 

Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Thành phố và 

các phường xã; lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao 

động trên địa bàn. 

Qua thống kê điều tra thị trường cung cầu lao động, hiện Thành phố có trên 

33 nghìn người trong độ tuổi lao động. Trong đó, khoảng 483 người lao động đang 

tìm kiếm việc làm. Năm 2022, Thành phố có trên 81 công ty, doanh nghiệp trên địa 

bàn Thành phố có nhu cầu tuyển dụng lao động.   

Tham gia phiên giao dịch việc làm có hơn 400 người lao động, 200 học sinh 

THPT trên địa bàn và 11 công ty, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài 

tỉnh, với tổng số nhu cầu cần tuyển dụng trên 1.900 chỉ tiêu. Trong đó, 120 chỉ tiêu 

xuất khẩu lao động, còn lại là các vị trí dành cho lao động phổ thông như: Công 

nhân chăn nuôi, Thợ sửa chữa xe máy, lái xe, nhân viên bếp, chăm sóc cây cảnh, 

khai thác than, khoáng sản, lao động tại nước ngoài, nhân viên bán hàng…; vị trí 

dành cho lao động có trình độ từ trung cấp trở lên đối với nhân viên kinh doanh, kế 

toán, kĩ sư, công nghệ thông tin. 

Tại Phiên giao dịch việc làm, các lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của 

các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo; các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nắm bắt 

nhu cầu việc làm của các lao động và tư vấn cho trên 260 lượt người lao động, học 

sinh, sinh viên về những ngành nghề đang cần tuyển dụng. 

Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm là một trong những giải pháp để thúc 

đẩy phát triển thị trường lao động, tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và 

người lao động, cung ứng nhân lực cho các công ty, doanh nghiệp đang có nhu cầu 

tuyển dụng ngay trên địa bàn.  

 

 


