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Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 

của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, đặc biệt đây là năm đầu tiên triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn 

ra cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 

của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021; Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 

139/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển 

kinh tế xã hội năm 2021. Năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do 

tác động của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực 

vượt bậc, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đã đạt được 

những kết quả tích cực. Nay UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: 
 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI  

Qua đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, cơ 

bản đạt tiến độ đề ra, có 22/28 chỉ tiêu đạt trên 80%; có 04/28 chỉ tiêu đang thực 

hiện sẽ được đánh giá vào thời điểm 31/12; có 02/28 chỉ tiêu đạt thấp, ước cuối 

năm đạt 27/28 đạt 100% trở lên, 01 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu về du lịch). Cụ thể 

chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo báo cáo. 

B. KẾT QUẢ CỤ THỂ 

I. KINH TẾ, TÀI CHÍNH, ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

1. Nông nghiệp  

Trong năm 2021, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn, UBND các phường, xã triển khai chăn nuôi, sản xuất theo mùa vụ, thực hiện 
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hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Phát huy tốt 

vai trò công tác khuyến nông - khuyến lâm trong việc nhân rộng các mô hình nông 

nghiệp; chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đưa 

vào hoạt động chuyên mục Nông sản thành phố Cao Bằng trên Trang thông tin 

điện tử UBND thành phố để giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông 

sản cho các công ty, HTX và nông hộ. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, triển khai xây 

dựng trụ sở, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp thành phố để người dân thuận tiện trong giao dịch, buôn bán, tạo 

điều kiện ổn định đầu ra cho nông sản. Tính đến 30/11/2021, cơ bản các chỉ tiêu 

nông nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch: 

- Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2021 ước đạt 

11.230,2/10.860,1 tấn, đạt 103,4% KH, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Duy trì diện tích gieo trồng rau chuyên canh trên 56 ha, bằng 100% so với cùng kỳ. 

- Chăn nuôi: Trong năm, tình hình dịch bệnh phát sinh trên vật nuôi như: 

bệnh Lở mồm long móng, bệnh Cúm type A/H5 ở đàn gia cầm, bệnh Viêm da nổi 

cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi... đã tác động đến việc phát triển đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm2, đến nay cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát, 

khống chế, riêng bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã được công bố hết dịch tại xã Vĩnh 

Quang. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tiếp tục được duy trì và tăng trưởng so 

với cùng kỳ năm 2020. Tổng đàn gia súc có chiều hướng phát triển, kết quả đạt và 

vượt chỉ tiêu: Tại thời điểm thống kê, Đàn trâu: 1.236 con đạt 101,31 %KH; Đàn 

bò: 237 con đạt 150 %KH; Đàn lợn: 9.236 con, đạt 142,93 %KH; Đàn gia cầm: 

190.759 con, đạt 86,52 %KH. 

- Lâm nghiệp: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi 

phạm pháp Luật bảo vệ và phát triển rừng3. Khai thác rừng trồng được thực hiện đảm 

bảo quy định4. Thực hiện hỗ trợ công tác khoán bảo vệ rừng với diện tích 527 ha, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng với diện tích 54 ha với tổng kinh phí 

212,5 triệu đồng. 

- Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 88,6 tấn bằng 100,8% so với 

cùng kỳ năm 2020. 

                     
1Bệnh Lở mồm long móng phát sinh tại xã Chu Trinh và xã Hưng Đạo; Bệnh Cúm type A/H5 ở đàn gia 

cầm phát sinh tại phường Ngọc Xuân; Bệnh Viêm da nổi cục phát sinh tại Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hưng Đạo, 

Tân Giang với số vật nuôi mắc bệnh là 09 con bò. Hiện nay, số bò mắc bệnh đã được chữa trị kịp thời, số bò khỏi 

bệnh 9/9 con. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Phát sinh tại phường Hòa Chung, Tân Giang, Đề Thám, Vĩnh Quang, 

Sông Hiến, Hưng Đạo, Ngọc Xuân, Chu Trinh buộc tiêu hủy 1.634 con với trọng lượng 65.828 kg. 
2 Trong năm đã tiêm phòng lở mồm long móng cho trâu bò được 1752/1600 liều đạt 109,5% so với KH, tụ 

huyết trùng trâu bò 1752/1600 liều, đạt 109,5% so với Kế hoạch; dịch tả lợn 1.930/4500 liều, đạt 43% so với KH;  

lepto lợn 2.925/4.000 liều, đạt 73,3% so với Kế hoạch, niucatson gà 100.000/100.000 liều, đạt 100% so với KH; 

lasota gà 30.000/65.000 liều, đạt 47,24% so với KH, dại chó 3200/4000 liều đạt 80% Kế hoạch ; cấp thuốc phun 

khử trùng tiêu độc được 1.248 lít thuốc. 
3Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp: 04 vụ với số tiền xử phạt là 30.750.000 đồng, tịch 

thu 7,869m3  gỗ, bán tang vật tịch thu được 7.736.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. 
4Trồng rừng sau khai thác được 156 ha, trồng cây phân tán 5.960 cây. Khai thác rừng trồng 231ha với khối 

lượng 8.032,4 m3, khai thác cây trồng phân tán được 313,8m3. 
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- Thủy lợi: Chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy tu bảo dưỡng và khai thác tốt các 

công trình thuỷ lợi cơ bản đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất lúa và rau màu với 

tổng chiều dài trên 109,5km. Tuy nhiên do thời tiết khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng 

tới trên 21 ha đất không gieo cấy được lúa tại xã Chu Trinh. 

- Mô hình sản xuất: Hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 

48/2020/NQ-HĐND tỉnh về giống cây dẻ ghép tại phường Ngọc Xuân với diện tích 5 

ha; hỗ trợ xây dựng mới 05 chuồng trại chăn nuôi trâu bò vỗ béo, sinh sản tại xã Vĩnh 

Quang, phường Đề Thám, tổng số tiền hỗ trợ 202 triệu đồng. 

2. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp - Quy hoạch - Xây dựng - Đô thị 

- 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. Hoạt động kinh doanh sản 

xuất CN-TTCN được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp theo giá hiện hành đạt: 319,6/330,5 tỷ đồng, đạt 96,7%KH. 

- Quy hoạch: Phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết khu đất thuộc tổ 

3 (trước là tổ 5), phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỷ lệ 1/500; thực hiện 

lập Đồ án Quy hoạch phân khu phường Hợp Giang (bước lập Nhiệm vụ quy 

hoạch); lập Điều chỉnh Quy hoạch các địa chỉ đấu giá đất trên địa bàn thành phố 

(bước lập Quy hoạch điều chỉnh); lập và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết khu Gia Cung - Nà Cáp, thị xã Cao Bằng (nay là TPCB) 

tỷ lệ 1/500 đối với các lô đất Kho lương thực Lò than cũ và Kho quân nhu Khu  

Khau Cuốn tổ 8 phường Sông Hiến.  

- Xây dựng: Hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, 

nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được đầu tư trên địa bàn thành phố. 

(Dự án nhà ở kết hợp thương mại phường Hợp Giang, Dự án Phố đi bộ ven Sông, 

các dự án phát triển đô thị, khánh thành, gắn biển tuyến đường Võ Nguyễn Giáp và 

đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, tạo  diện mạo mới cho đô thị....). Chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo các nguồn vốn phân 

cấp, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình 

chuyển tiếp và triển khai các dự án năm 2021 theo kế hoạch giao; triển khai thực 

hiện các công trình điện chiếu sáng ngõ xóm, khu dân cư; cấp nước sinh hoạt; xây 

dựng đường giao thông ngõ xóm, thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đầu 

tư xây dựng mới 22 công trình theo danh mục đầu tư công. Giao UBND các phường, 

xã làm chủ đầu tư thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật theo quy định.  

- Đô thị: Chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp nước sạch/nước 

hợp vệ sinh cho Nhân dân, chú trọng xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, 

đầu tư xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn, phát triển cây xanh đô thị đều 

được đảm bảo và nâng cao chất lượng so với năm 20205. Trong năm tiếp nhận 691 

                     
5Chỉ tiêu nước sạch/nước hợp vệ sinh: Trung tâm nước sạch đã thực hiện thi công đường ống cấp nước 

sạch tại Vĩnh quang và Chu Trinh. Chỉ tiêu cây xanh đô thị: thực hiện trồng 1.467 cây xanh đô thị tại khu TĐC 1 

(405 cây); Kè Sông Bằng (180 cây); trên địa bàn xã Vĩnh Quang (765 cây); Phường Ngọc Xuân (trồng 100 cây hoa 

Đào bờ kè tổ 07 và 17 cây Bàng Đài loan tại khu TĐC 1), Đạt 147% KH. 
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hồ sơ cấp phép xây dựng. Trong đó, cấp mới GPXD 455 hồ sơ; điều chỉnh, gia hạn 

giấy phép 50 hồ sơ; không đủ điều kiện (Thông báo cho người dân) 76 hồ sơ; xin 

rút hồ sơ để điều chỉnh 81 hồ sơ, đang thực hiện 29 hồ sơ. Hoàn thành chỉ tiêu xây 

dựng 04 tuyến phố văn minh đô thị năm 2021. 

- Quản lý Trật tự đô thị: Chỉ đạo thường xuyên tổ chức ra quân thiết lập trật tự 

đô thị; giải tỏa, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bày bán hàng 

hóa trái phép gây mất mỹ quan đô thị. Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình 

xây dựng trên địa bàn: 100 % các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được 

kiểm tra và xử lý theo quy định. Ban hành 96 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về hoạt động xây dựng với số tiền xử phạt trên 1,6 tỷ đồng; tổng số tiền đã 

nộp vào ngân sách trong năm 2021 trên 1 tỷ đồng6. 

3. Thương mại - dịch vụ:  

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì, hệ thống chợ trên địa 

bàn hoạt động ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng. Kiểm tra buôn lậu, 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại và xử lý 22 vụ vi 

phạm, tổng số tiền xử phạt 94,4 triệu đồng; kiểm tra, kiểm soát về đăng ký kinh 

doanh và các vi phạm khác trong kinh doanh 262 lượt, xử lý vi phạm 36 vụ, tổng số 

tiền xử phạt 114,2 triệu đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch 

vụ trên địa bàn đạt: 3.978/4.700 tỷ đồng, bằng 84,7% KH, trong đó: hợp tác xã đạt 

457,4 tỷ đồng, hộ cá thể đạt 3.521,3 tỷ đồng, ước cuối năm đạt 100%KH. Công tác 

cấp giấy phép kinh doanh, hạn chế kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định7. 

  4. Tài chính – Kế hoạch: 

- Thu ngân sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được UBND 

thành phố chú trọng triển khai tổ chức thực hiện. Năm 2021 trong bối cảnh tác động 

không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 

công tác thu ngân sách năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Đã ban hành 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021. Tham mưu Thành ủy ban hành Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 09 tháng 6 năm 2021 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác thu, chi ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 

2021-2025. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ, hạn chế thấp nhất 

số nợ mới phát sinh. Chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi Thuế nợ đọng8; thực hiện 

                     
6 Trong đó: Đã nộp phạt vào ngân sách 56/96 Quyết định của năm 2021 với tổng số tiền 986.848.000 

VNĐ, số năm 2020 sang chuyển sang là 06 Quyết định với số tiền 109.373.000 VNĐ. Ban hành 45 Thông báo 

thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; 12 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra; 30 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả. 10 trường hợp đã tự thực hiện xong việc tháo dỡ các công trình vi phạm; 06 công trình vi phạm 

được tổ chức cưỡng chế tháo dỡ. Trong năm 2021 có công trình vi phạm lấn chiếm đất công để xây dựng trạm trộn 

bê tông thương phẩm tại phường Duyệt Trung có quy mô đầu tư rất lớn, UBND Thành phố đã cương quyết xử lý vi 

phạm hành chính và tháo dỡ và trả lại mặt bằng cho nhà nước. 
7 Cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá: 19 giấy phép; Cấp giấy phép bán lẻ rượu: 29 giấy phép; Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: 15 Giấy chứng nhận; Xác nhận cam kết cơ sở thực hiện an toàn VSTP 

lĩnh vực Công thương: 29 giấy cam kết.... 
8 Trong năm đã ban hành 42.191 lượt thông báo nợ thuế; thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo 

hóa đơn không còn giá trị sử dụng 36 đơn vị, trong đó có 8 thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ năm 
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tốt công tác quản lý thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về nhà đất, 

các hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước: Tính 

đến ngày 30/11/2021 đạt 274,398 tỷ đồng/530 tỷ đồng, đạt 52,6% KH tỉnh giao; 

đạt 51,8% KH do HĐND thành phố giao (số thu không bao gồm thu tiền sử dụng 

đất đạt 82,13%), ước cuối năm đạt 530/530 tỷ đồng đạt 100%KH. 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: 183,567/231,75 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch 

giao, ước đến 31/12/2021 đạt 100% KH. 

- Công tác chi ngân sách thực hiện theo dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng mục đích, đáp ứng nhiệm vụ chi cho các hoạt động kinh tế xã hội của 

địa phương; chi thường xuyên 298,795/366,402 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm. 

- Chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

Yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư cam kết giải ngân đảm bảo 100% 

theo tiến độ và kế  hoạch. Tổng số vốn đầu tư công của thành phố năm 2021 được 

giao đến ngày 30/11/2021 là 447 tỷ 671 triệu đồng, trong đó năm 2021 được giao 343 

tỷ 603 triệu đồng, vốn chuyển nguồn 2020 sang năm 2021 là 104 tỷ 068 triệu đồng. 

Kết quả chi đầu tư XDCB đến ngày 30/11/2021 được 215,331/447.671 triệu đồng, đạt 

48%KH; trong đó chi nguồn vốn năm 2021 được 151.948/343.603 triệu đồng, đạt 

44%KH; giải ngân vốn chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 được 63.383/104.068 

triệu đồng, đạt 61%KH. Ước hết năm ngân sách đạt 100% theo cam kết. 

5. Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể  

Cấp giấy phép kinh doanh mới trong năm cho 315 hộ, thành lập mới 5 

HTX. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 88 HTX, chiếm 23,6% tổng số HTX của 

Tỉnh. Trong đó, có 25 HTX đã ngừng, nghỉ; số HTX đang hoạt động 63 HTX, số 

HTX hoạt động có hiệu quả 27 HTX, số HTX được đánh giá hoạt động ở mức 

trung bình và yếu 36 HTX.  

Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh năm 

2021. Xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên 

địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn do các 

doanh nghiệp, HTX được cấp chủ trương đầu tư, hướng dẫn và động viên các doanh 

nghiệp, HTX thực hiện đúng các quy định về đầu tư, góp phần tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Bàn giao đưa vào sử dụng 

công trình trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp Ba Sạch Hưng Đạo và công trình trụ sở 

làm việc cho Hợp tác xã Tâm Hòa được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và vốn đối 

ứng của HTX. Hỗ trợ các Doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tiếp cận 

các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, xây 

dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Rà soát, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 

theo quy định9 .  

                                                                  

2020 còn hiệu lực chuyển sang, cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 326 lượt. Kết quả thu tiền nợ thuế, tiền 

phạt và tiền chậm nộp được 45,326 tỷ đồng (thu qua biện pháp quản lý nợ 41 tỷ, bằng biện pháp cưỡng chế 4,3 tỷ). 

Trong năm thực hiện khoanh nợ 120 đơn vị với số tiền 4,289 tỷ đồng, xóa nợ 24 đơn vị với số tiền 8,193 tỷ đồng.  
9 Số đơn vị nộp giấy đề nghị gia hạn 21 đơn vị, số Thuế đủ điều kiện gia hạn là 923 triệu đồng (trong đó 

thuế GTGT là 817 triệu đồng, tiền thuê đất là 106 triệu đồng). 
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6. Tài nguyên môi trường, Phát triển quỹ đất và GPMB 

6.1. Tài nguyên môi trường 

Công tác Quản lý đất đai: Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất thành phố 2021. Đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu 

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng năm 2021. Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được UBND tỉnh 

phê duyệt để phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn. Hoàn thành công 

tác rà soát đề xuất điều chỉnh bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử 

dụng đất, giao đất tái định cư được thực hiện đúng quy định10. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai11. Chỉ đạo thu hồi trên 2.400 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tồn đọng do sai lệch thông tin, chưa đủ điều kiện phát hành 

tại các xã, phường; hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện làm thủ tục đề 

nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. 

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản: Xây dựng bổ 

sung phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Thường xuyên chỉ 

đạo tuần tra, kiểm tra các tuyến sông trên địa bàn thành phố ngăn chặn việc khai 

thác cát, sỏi lòng sông trái phép, qua kiểm tra không phát hiện vụ việc vi phạm 

khai thác trái phép. Chủ động kiểm tra việc bùng phát ruồi tại Bãi xử lý rác thải 

Khuổi Kép - Nà Lần, xã Chu Trinh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành 

phố tăng cường các biện pháp khắc phục; kịp thời phối hợp với sở Tài Nguyên và 

Môi trường yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục và xử lý dứt điểm tình trạng trên. 

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm 

các đơn vị vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường12. Thu thuế tài nguyên được 

243,3 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường được 198,6 triệu đồng.  

6.2. Phát triển quỹ đất và GPMB 

Công tác tạo lập, phát triển quỹ đất: Dự án Khu tái định cư đường phía Nam 

Khu đô thị mới, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự cơ bản 

hoàn thành khối lượng đạt trên 95% theo quy mô dự án được duyệt; dự án Phố đi bộ 

ven sông Bằng, phường Hợp Giang hoàn thành khối lượng đạt khoảng 70%. Các dự 

                     
10 Tổng 11 tháng: Phê duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 244/248 hồ sơ, đạt 

99% (tăng 8% so với tiến độ giải quyết hồ sơ cùng kỳ năm 2020 (228/250=91%); Phê duyệt chuyển mục đích sử 

dụng đất 348/365  hồ sơ, đạt 95% (tăng 14% so với tiến độ giải quyết hồ sơ cùng kỳ năm 2020 (81%); Phê duyệt 54 

hồ sơ giao đất tái định cư; ban hành 02 Quyết định giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Phê 

duyệt 77/95 hồ sơ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phê duyệt 30/31 hồ sơ xin san gạt, cải tạo mặt bằng; phê duyệt 

đươc 23/24 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. Tổng số tiền sử dụng đất thu được 54.323.846.000 đồng, Ước đến 

ngày 31/12/2021 thu được 80.000.000 đồng.  
11 Tổng số tiền thu xử phạt hành chính về đất đai được 263.500.000 đồng, ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về môi trường thu được 47.000.000 đồng. 
12 Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch số 04/KH-ĐKTLN ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng về kiểm tra các cơ sở cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Tiến hành xử phạt 03 trường 

hợp, số tiền thu được: 45.000.000 đồng. 
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án còn lại đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (Dự án Khu tái định cư 2, dự 

án Khu phức hợp, bãi đỗ xe, mặt bằng phục vụ các hoạt động thương mại dịch vụ 

tại khu vực tái định cư 1. 

 Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Năm 2021, thành phố được giao nhiệm 

vụ thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 190,8 tỷ đồng đối với 7 địa chỉ đất13. Trong 

đó, thành phố đã tổ chức đấu giá thành công lô đất số 20 khu đô thị mới Đề Thám và 

Khu đất tổ 3 (trước đây là tổ 5), phường Sông Hiến thu được tổng số tiền là 10,15 

tỷ/190,8 tỷ đồng đạt 5,32%KH. Đối với 16 lô giáp đường đường Võ Nguyên Giáp sẽ 

đưa ra đấu giá trong tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành nhiệm vụ thu từ đất. 

Giải phóng mặt bằng: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn 

giao cho chủ đầu tư các dự án14, Ban hành 267 thông báo thu hồi đất, bàn giao mặt 

bằng cho chủ đầu tư thi công với diện tích 9,47 ha; phối hợp với Chủ đầu tư dự án thực 

hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền hơn 24 

tỷ đồng; lập phương án bồi thường, hỗ trợ ước tính trên 28 tỷ đồng. Từ đầu năm đến 

nay đã giao 43 lô đất tái định cư. Trong đó: 31 lô (tại khu tái định cư 1) + 05 lô (tại khu 

tái định cư tổ 4 Hòa Chung) + 07 lô (khu tái định cư Hội Nông dân tỉnh). 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, xã hội 

a) Văn hóa, thể thao:  

- Trong năm, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thực hiện 

phương châm “phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa”, UBND thành phố đã chỉ 

đạo tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội truyền thống trên địa bàn quản lý. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm của quê, hương, 

đất nước, của các ngành15 phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Trang trí khánh tiết, cổ động trực quan phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kết 

quả thành phố Cao Bằng thực hiện hoàn thành chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Triển 

khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2021, phát động các hộ gia đình, xóm/tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện 
                     

13 Gồm: Khu đất Lô số 20 khu đô thị mới Đề Thám, Khu đất tổ 3 (trước đây là tổ 5), phường Sông Hiến, Khu 

dân cư tổ 4 (trước đây là tổ 6), Hòa Chung, Khu đất giáp đường 58m (nay là đường Võ Nguyên Giáp), khu tái định cư 

1, phường Sông Hiến, Khu đô thị Nà Cáp, phường Sông Hiến (đầu cầu Bằng Giang).  
14 Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới (hạng mục: Khu TĐC I); Bồi thường, giải phóng mặt 

bằng Trường quân sự tỉnh Cao Bằng; Trung tâm lực lượng cảnh sát; Bưu cục Khu đô thị mới Đề Thám; Trung tâm 

khai thác chia chọn Bưu điện tỉnh Cao Bằng và các dự án.  
15 Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 -

28/01/2021) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2021); kỷ 91 năm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (01/4/1930-01/4/2021); kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình 

Giong (01/6/1904-01/6/2021); Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) 

và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); Kỷ niệm 100 năm Ngày 

sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Tập trung tuyên truyền kỉ niệm 71 năm chiến thắng Chiến dịch biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 - 03/10/2021); Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); 101 năm Ngày sinh đồng 

chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2021); Tuyên truyền Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, 

ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10); Ngày thành lập các ban đảng, đoàn thể năm 2021... 
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đăng kí các danh hiệu văn hóa theo quy định. Kết quả: Số hộ gia đình đạt chuẩn văn 

hóa: 17.440/19.030 hộ = 92 %; Số tổ, xóm đủ điều kiện đạt chuẩn tổ, xóm văn hóa: 

108/118 tổ xóm= 92%; Số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: ước đạt 95%. 

Tăng cường kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin trên địa bàn quản lý, ban hành 

18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt 183,2 triệu đồng. 

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động tổ, xóm và xây dựng nhà văn hóa, 

điểm sinh hoạt thể dục thể thao cộng đồng tổ, xóm giai đoạn 2021-2025. 

Phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn 

quốc tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021. Huy 

động 800 người tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2021. Tổ chức Đại hội TDTT thành phố Cao Bằng lần thứ IX năm 

2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tính đến 30/11/2021, đã hoàn thành 06/10 bộ môn 

thi đấu, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021. 

b) Y tế 

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả; công 

tác khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Tổng số 

lượt khám bệnh: 33.184 lượt, bằng 86,94% so với cùng kỳ; không có dịch lớn xảy ra, 

tuy nhiên vẫn có một số bệnh truyền nhiễm phát sinh16. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến quán triệt các quy định của pháp luật trong công tác thực hiện chính 

sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế ngoài công lập. 

Chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo triển khai, thực hiện chặt chẽ, có 

hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cung 

ứng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị, vật tư y tế cơ bản phục vụ công tác phòng 

chống dịch. Đến hết 30/11/2021 trên địa bàn có 23 ca nhiễm COVID-19 (F0). Tiêm 

vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên Mũi 1 được: 61.507/53.875 (tính cả người vãng 

lai tiêm trên địa bàn thành phố) đạt 94,71%; Mũi 2: 48760/53975 đạt 90,34%. Người 

từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 6515/ 6924 = 94% (chưa tiêm mũi 2). 

Chỉ đạo tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường công 

tác ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư 

nhân, phòng, chống dịch. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện và xử lý vi phạm 

hành chính đối với 08 cá nhân, với số tiền nộp phạt: 107 triệu đồng17.  

Trong năm có 509 trẻ được sinh ra, giảm 8 trẻ so với cùng kỳ năm 2020. Trong 

đó có 10 trẻ sinh là con thứ 3. Giảm tỷ xuất sinh đạt 0,04%o  đạt 100% KH. Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên mức 0,8%-0,9%, bằng 100%KH. Tỷ suất sinh: 0,04%o (chưa đến 

thời điểm tính). Duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt 10,5% giảm 

vượt 0,5% KH (Kế hoạch 11%). 

 

                     
16 Cúm 515 ca; Tiêu chảy 135 ca; Thuỷ đậu 22 ca; Hội chứng lỵ 02 ca; Bệnh Adenovirut 91 ca; viêm gan 

07 ca; Nghi sốt rét, sốt rét 13 ca.   
17 Trong đó: Lĩnh vực An toàn thực phẩm 03 trường hợp với số tiền: 57.000.000đ. Lĩnh vực hành nghề y 

dược tư nhân 01 trường hợp với số tiền: 20.000.000đ. Lĩnh vực vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  

04 trường hợp với số tiền 30.000.000đ. 
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c) Giáo dục và Đào tạo 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình năm học 2020-2021, chất lượng dạy và 

học được nâng cao so với năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 

được quan tâm thực hiện18. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả19. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cao 

Bằng lần thứ X năm 2021 (Từ ngày 02/3/2021 đến hết ngày 05/3/2021) và thành lập 

đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng đạt kết quả cao. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thực thiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức khai giảng và 

triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022 có hiệu quả, đồng thời xây dựng các 

phương án, kịch bản dạy học phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

COVID-19; hoàn thành việc thực hiện Đề án sáp nhập trường tiểu học Sông Hiến 

I và Sông Hiến 2 thành trường tiểu học Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 

 d) An sinh xã hội và việc làm, giảm nghèo 

 Thực hiện thăm hỏi, động viên, tặng quà, chi trả kinh phí cho các đối tượng 

chính sách, đối tượng diện bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân được đầy đủ, 

kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện tốt công tác vận động các doanh nghiệp, nhà hảo 

tâm, các cơ quan, đơn vị các tổ chức đồng hành tài trợ quà tặng trong dịp Tết Nguyên 

đán “Tân Sửu 2021”, với tổng số 883 suất quà, tổng giá trị 592,2 triệu đồng. 

 Ban hành Kế hoạch xây mới, cải tạo, sữa chữa nhà bia ghi tên Liệt sỹ giai 

đoạn 2021-2025; triển khai xây mới 02 nhà bia ghi tên liệt sĩ tại phường Sông 

Bằng và xã Chu Trinh, hoàn thành trong tháng 12/2021. 

 Xây dựng triển khai có hiệu quả Kế hoạch lao động việc làm giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Giải quyết 

việc làm đến 30/11/2021 được 1.879/1.900 lao động, đạt 98,89%KH, so với cùng 

kỳ đạt 103,36%; ước đến tháng 12/2021 đạt kế hoạch của năm. 

 Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo năm 2021. Trao tặng kinh phí 

cho hộ nghèo, người có công thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn thành phố, 

tiếp nhận trên 1,32 tỷ đồng triệu đồng từ nguồn xã hội hóa20. Tính đến ngày 30/11/2021, 

giải quyết đã có 17 nhà hoàn thành xây mới, 13 nhà hoàn thành sửa chữa; các trường 

hợp còn lại đang tiến hành thi công theo tiến độ đề ra, năm 2021 cơ bản hoàn thành xóa 

nhà dột nát trên địa bàn thành phố với tổng 48 nhà. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội trong năm 2021 cho 243 hộ với số tiền là: 158,3 triệu đồng. 

                     
18 Đã được kiểm tra và hiện đang chờ Quyết định công nhận mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non 

Hòa Chung) và công nhận lại 06 trường (MN 3/10, MN Sông Hiến, MN Sông Bằng, MN Hưng Đạo, MN Duyệt 

Trung và THCS Hòa Chung). 
19 Thành phố đã được tỉnh kiểm tra, công nhận đạt PCGD, XMC ở mức độ cao nhất, cụ thể: Duy trì đạt 

chuẩn PCGDMNcho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, đạt chuẩn XMC 

mức độ 2. 
20Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Tổ chức thực hiện hỗ trợ xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố,  Kế hoạch hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp kết quả điều tra nhu cầu xóa 

nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. 
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 Công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn có nhiều chuyển biến: BHXH 

bắt buộc là 14.146/15.009 người, đạt 94,21%KH, tăng 154 người so với cuối năm 

2020; BHXH tự nguyện là 2.800/3.055người, đạt 91,65% KH, tăng 115 người so 

cuối năm 2020; BHTN là 11.579/12.445 người, đạt 93,%KH, tăng 80 người so với 

cuối năm 2020; BHYT là 64.934/65.050 người, đạt 99% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

e) Thông tin và truyền thông 

Ban hành, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu xây dựng Chính 

quyền thành phố đạt tiêu chuẩn xếp hạng Chính quyền điện tử mức độ III năm 

2021. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Cao Bằng. 

Triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

thành phố; Ban hành kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng năm 2022; hướng dẫn kịp thời các giải pháp bảo đảm an toàn 

thông tin cho người sử dụng mạng21. Thực hiện sản xuất và phát sóng 246 chương 

trình truyền thanh địa phương với 1.970 tin, bài và chuyên mục trên sóng truyền 

thanh. Ước tính đến hết tháng 12/2021 đạt khoảng 269 chương trình truyền thanh 

địa phương với khoảng 2.140 tin bài. 

f) Khoa học và công nghệ 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp các Hội khoa học 

tỉnh thực hiện tốt công tác Khoa học, công nghệ. Chỉ đạo tổ chức thẩm định, xét 

duyệt và đánh giá việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công tác thuộc lĩnh vực 

giáo dục. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 2 lớp tập huấn trực 

tuyến về kỹ năng xây dựng, bảo vệ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 

cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

cho các đối tượng thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về sở 

hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

g) Công tác Dân tộc, Chữ Thập đỏ 

- Công tác Dân tộc: Tiến hành rà soát thay thế, bình chọn người có uy tín 

trên địa bàn thành phố năm 2021, thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên 

tinh thần người có uy tín bị ốm đau tại các xã, phường được thực hiện thường 

xuyên, đảm bảo đúng chế độ quy định theo Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; phối hợp với MTTQ thành phố tặng quà cho 118 người có uy 

tín trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam 

30/4 với tổng số tiền là 35,4 triệu đồng; tổ chức hội nghị thông tin thời sự thường 

kỳ cho người có uy tín theo quy định. 

- Công tác Chữ thập đỏ: Được triển khai kịp thời, trong năm kêu gọi hiến máu 

cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng được 170 đơn vị máu trong dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện22. Tổ chức 
                     

21 Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision; thông tin tuyên truyền thiết yếu; 

cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 trong Microsoft Windows. 
22 Hỗ trợ vật chất và tặng quà với tổng giá trị trên 10 triệu đồng cho 07 hộ gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, 

gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho các đối tượng bị hỏa hoạn, đuối nước, điện giật, tai nạn với 

số tiền 9 triệu đồng. Phối hợp với Tỉnh hội tổ chức Chợ nhân đạo tặng 150 xuất quà mỗi xuất trị giá 300.000đ cho 

các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các hộ yếu thế, ảnh hưởng dịch covid 19 nhân ... với tổng số tiền 45 triệu 
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thành công Đại hội Hội Chữ Thập đỏ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Quốc phòng, an ninh 

Tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố 

năm 2021, được Quân khu, tỉnh đánh giá cao. Phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 với 

85 thanh niên; tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo quân số, trang nghiêm đúng quy 

định. Tiếp tục rà soát, xét duyệt hồ sơ theo Quyết định số 62, Quyết định số 49 của 

Thủ tướng Chính phủ với các hồ sơ còn sót ở cơ sở. Hướng dẫn, triển khai thực 

hiện và giải quyết tốt chế độ chính sách Quân đội và hậu phương quân đội. Duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực thông tin liên lạc đảm bảo kịp thời.  

Nắm chắc tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường 

công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự giao thông, đảm 

bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cao 

Bằng về lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. Phát động động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 

2021. Trong năm, điều tra khám phá 71/71 vụ phạm pháp hình sự (đạt 100%), làm 

rõ 105 đối tượng. Phát hiện, bắt 194 vụ tội phạm tệ nạn ma túy, với 276 đối tượng 

có hành vi liên quan đến ma túy. Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ 05 

người chết, 05 người bị thương, tài sản ước tính thiệt hại 1.643.000.000đồng 

(giảm 12 vụ, giảm 03 người bị thương, giảm 09 người chết so với cùng kỳ). Phát 

hiện và xử lý trên 1.760 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, xử phạt vi 

phạm với số tiền trên 3,5 tỷ đồng nộp ngân sách; tạm giữ 187 ô tô, 582 mô tô. Giải 

quyết thủ tục sổ hộ khẩu và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân từ 14 tuổi trở 

lên giải quyết 49.331/56.622 hồ sơ (đạt tỉ lệ 87,12%). 

3. Công tác Nội vụ, Tư pháp , Thanh tra 

3.1. Công tác Nội vụ 

Quyết định giao biên chế công chức, giao tổng số người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2021 được kịp thời, 

đúng biên chế được giao. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều chỉnh phân loại 

đơn vị hành chính cấp xã đối với 06 xã, phường. Các chế độ chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đảm bảo theo quy 

định. Tăng cường kiểm tra công vụ đối với việc chấp hành các quy định đối với các 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố nhằm siết chặt kỉ luật, kỉ cương, tạo sự 

nghiêm minh, công bằng, khách trong quan quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức. Quyết định kỷ luật 01 công chức cấp xã 01 viên chức thành phố; kiểm điểm  

cán bộ, công chức cấp xã do sai phạm trong quá trình xử lý đất đai. Thường xuyên 

tổ chức kiểm tra, giám sát về kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc23. 

                                                                  

đồng. Tặng 60 xuất quà mỗi xuất quà trị giá 200.000đ cho học sinh nghèo trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi 

năm 2021" do Thành đoàn tổ chức; hỗ trợ xoá nhà tạm nhà dột nát cho 01 hộ nghèo tai tổ 5 phường Duyệt Trung 

với số tiền 50 triệu đồng. 
23 Quyết định kỷ luật 01 công chức cấp xã; kỷ luật 01 lãnh đạo Ban quản lý chợ và đề nghị Ban quản lý 

chợ Thành phố xử lý kỷ luật đối với người lao động của Ban quản lý chợ; kiểm điểm cán bộ, công chức có liên 

quan trong vụ sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ 03, phường Ngọc Xuân, thành phố 
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Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công cuộc Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện sắp 

xếp kiện toàn cán bộ, công chức sau bầu cử theo quy định. Phát động thi đua đặc 

biệt chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; phát động thi đua lập 

thành tích chào mừng 80 năm ngày Bác Hồ về nước. Triển khai các nhiệm vụ về 

thi đua khen thưởng của Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2021. 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Thành phố Cao Bằng đoàn kết chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm triển khai kịp thời, xây dựng và 

triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2021-2025 và năm 202124 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Sơ kết 03 năm 

triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

(DDCI) năm 2021. Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2025. Duy trì tốt các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính. Chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng chậm, trễ trong 

giải quyết TTHC đủ điều kiện, khắc phục triệt để tình trạng giải quyết TTHC quá 

hạn. Tính đến 30/11/2021, tiếp nhận 4.417 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết 

4.261 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,47%. Số chưa giải quyết là 156/4.417 hồ sơ bằng 3,53% 

chưa đến hạn giải quyết. 

3.2. Công tác Tư pháp- Hộ tịch 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được quan tâm chú trọng. Tổ chức 01 

Hội thi tìm hiểu về pháp luật; 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật cấp thành phố; chỉ đạo 

UBND các xã, phường thực hiện tốt việc tuyên truyền các văn bản luật mới theo từng 

quý25. Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực, kiểm tra 

trực tiếp đối với 05 UBND xã, phường, qua đó đã kịp thời phát hiện những tồn tại, khó 

khăn, vướng mắc, từ đó chỉ đạo khắc phục hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác theo dõi 

thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trên. Công tác chứng thực được duy trì hiệu quả với 

kết quả thực hiện được 1157 trường hợp. Công tác hộ tịch được thực hiện đảm bảo cả về 

chất lượng và cả về thời gian, với kết quả thực hiện được 142 trường hợp. 

                                                                  

Cao Bằng; kiểm điểm ông Bùi Văn Hiệp trong việc chỉ đạo tổ công tác làm trật tự đô thị tại thửa đất 16C của ông 

Hoàng Dương Quý 
24 Chọn cử 04 công chức, công chức cấp xã đi học Đại học; cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên; 08 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 09 công chức, viên chức tham gia 

bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 01 công chức tham gia bồi dưỡng ngạch thanh tra viên chính; Cử 07 cán 

bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh bậc 3 và cử 12 công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng 

công tác Văn thư lưu trữ; chọn cử 30 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ. 
25 Kiện toàn Ban chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng theo Quyết định 

21/2021/QĐ-TTg; Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021; Tổ chức cuộc thi Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi Thành phố Cao Bằng về pháp luật phòng, chống tham nhũng và qua 

cuộc thi chọn cử 01 video Báo cáo viên và 01 video Tuyên truyền viên tham dự cuộc thi cấp tỉnh và đạt giải nhì cả 

2 cấp; Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch Hưởng ứng " Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021" trên địa bàn 

Thành phố Cao Bằng. 
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3.3. Công tác Thanh tra 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng. Tổ 

chức triển khai thực hiện kê khai về minh bạch tài sản thu nhập năm 2021; xây 

dựng báo cáo tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019-2021”. Chỉ đạo hoàn thành 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 

01 cuộc kiểm tra đột xuất26; qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện sai phạm các 

quy định hiện hành đến mức phải xử lý kỷ luật. Hiện nay đang tiến hành 01 cuộc 

thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về quản lý việc mua sắm tài sản đối 

với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố; 01 cuộc kiểm tra các công 

trình dự án do UBND xã Vĩnh Quang làm chủ đầu tư giai đoạn 2019-2020 (Dự 

kiến hoàn thành trong cuối tháng 12/2021). 

3.4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

Công tác tiếp công dân nhận được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, có nhiều 

đổi mới trong công tác phối hợp tiếp công dân và giải quyết các vụ việc, đặc biệt 

là các vụ việc phức tạp. Đảm bảo duy trì thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, tiếp 

công dân thường xuyên tại đơn vị. Tổng số đơn tiếp nhận từ đầu năm đến 

30/11/2021: 336 đơn (thấp hơn 16 đơn so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: Đơn 

không thuộc thẩm quyền giải quyết 123 đơn (Trả lại, hướng dẫn đơn, đơn đã được 

trả lời, đang được xem xét giải quyết, đơn trùng); đơn mới tiếp nhận năm 2021 

thuộc thẩm quyền giải quyết là 213 đơn. Số đơn năm 2020 chuyển sang là 21 đơn; 

tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 234 đơn, đã giải quyết 195/234 đơn, 

đạt 83,3% (thấp hơn 5,11% so với cùng kỳ năm 2020), đang giải quyết 39/234 

đơn, chiếm tỷ lệ 16,6% tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (cao hơn 2,09% 

so với cùng kỳ 2020). 

III. LĨNH VỰC KHÁC 

1. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:  

Chỉ đạo hướng dẫn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã 

Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã 

Chu Trinh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 

nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo ý 

kiến của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương. Ban hành 

Quyết định Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng, giai đoạn 2021 – 2025; thành lập Tổ giúp việc BCĐ thực hiện các Chương 

trình MTQG thành phố về hỗ trợ xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu 

năm 2021; kết quả thực hiện xóm điểm nông thôn mới cơ bản đảm bảo theo kế 

hoạch, kinh phí hỗ trợ thực hiện với số tiền trên 4,2 tỉ đồng. Hỗ trợ các chủ thể 

                     
26 Kết luận số 251/KL-UBND ngày 04/6/2021 Thanh tra chấp hành các quy định pháp luật trong công tác 

quản lý Nhà nước về Giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố;  

Kết luận Thanh tra số 453/KL-UBND ngày 05/8/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng. 

 Kết luận Thanh tra 712/KL-UBND ngày 16/11/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật trong việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 

tại phường Hợp Giang và Tân Giang. 

Kết luận số 124/KL-UBND ngày 9/4/2021 Kết luận về việc kiểm tra, rà soát đối với việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của công dân. 
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hoàn thiện hồ sơ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được 10/3 sản phẩm, 

đạt 333% theo KH tỉnh giao27. Xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí về môi 

trường trong công tác xây dựng xóm điểm Nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện cải thiện chất lượng môi trường khu vực nông thôn thành phố Cao Bằng giai 

đoạn 5 năm 2021 - 2025. Triển khai nhân rộng mô hình phân loại và xử lý chất thải 

hữu cơ tại nguồn thực hiện tại 03 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh. Hỗ trợ xây 

dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 40 hộ tại 03 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh.  

2. Công tác phòng, chống thiên tai:  

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Kiện 

toàn kịp thời Ban chỉ huy các cấp, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên, sẵn sàng 

ứng phó với các tình huống phát sinh. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, 

tìm kiến cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. Kịp thời Hỗ trợ hỗ trợ các hộ gia đình có người bị đuối nước, bị hỏa hoạn, 

thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống28. 

3. Xây dựng các Đề án do cấp uỷ giao 

Tập trung nhân lực, trí tuệ, thời gian tích cực tham mưu xây dựng 12 Đề án, 

03 Nghị quyết, 05 Kế hoạch, 05 báo cáo, 01 phương án nhằm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó 

có 03 Đề án, 01 Nghị quyết tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến ban hành; 02 Nghị quyết do 

UBND thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố ban hành; UBND thành phố trực tiếp xây dựng và ban hành: 

09 đề án, 05 Kế hoạch, 05 Báo cáo, 01 phương án, kết qủa: 

- Đối với các Đề án, Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND 

tỉnh xem xét, cho ý kiến ban hành: UBND thành phố đã tham mưu hoàn thành dự 

thảo 03 Đề án, 01 Nghị quyết để Ban Thường vụ Thành ủy trình Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh xem xét, cho ý kiến ban hành29;  

- Đối với các Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành: 

UBND thành phố đã tham mưu hoàn thành 02 Nghị trình Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố ban hành30;  

                     
27Có 10 hồ sơ: Bánh chưng cao Bằng, Miến dong Cao Bằng, Rượu ngô nguyên chất Cao Bằng, Nấm 

hương Cao Bằng, Gạo nếp pì pất, bún khô các loại (5 hồ sơ). dự kiến kết quả đạt 3 sao cấp tỉnh và chuyển hồ sơ lên 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. 
28Trong năm 2021 trên địa bàn thành phố xảy ra 03 đợt gió lốc làm tốc mái nhà của 39 hộ dân và làm hư 

hỏng một số cụm Pa nô tuyên truyền. Ước thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng; xảy ra 02 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài 

sản của tổ chức, cá nhân (cháy nhà dân tại tổ 5 phường Sông Hiến, cháy Siêu thị Ngọc Xuân).Ước thiệt hại khoảng 

trên 10 tỷ đồng. Trong tháng 10 có  mưa vừa, mưa to kéo dài đã làm sụt trượt mái ta luy âm, lộ móng kè bảo vệ đất, 

móng của một số nhà dân tại tổ 4, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng,Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Giang huy động lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ 04 gia đình nhà nằm 

trong vùng có nguy cơ sạt lở cao di dời người và tài sản đến nơi an toàn. 
29 03 Đề án: Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để xây dựng Thành phố Cao Bằng trở 

thành Thành phố du lịch, hiện đại, văn minh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Xây dựng đô thị thông minh 

thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn Thành 

phố Cao Bằng. 01 Nghị quyết: Nghị quyết của Tỉnh uỷ về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt đô thị loại II, trở thành 

thành phố du lịch hiện đại, văn minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 
30 Nghị quyết Của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tăng cường lãnh đạo của Đảng về công tác thu, 

chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết Của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành 
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- Đối với các đề án được phân công xây dựng và ban hành: 

UBND thành phố đã hoàn thành và ban hành 2/9 đề án31; có 4/9 đề án đang 

hoàn thiện32; có 3/9 đề án dừng xây dựng do chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của địa phương (đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy)33; 

- Đối với các kế hoạch UBND thành phố xây dựng và ban hành: 

UBND thành phố đã hoàn thành và ban hành 4/5 Kế hoạch34; còn 1/5 Kế 

hoạch đang hoàn thiện, dự kiến trình Ban Thường vụ cho ý kiến thông qua trong 

tháng 12/202135. 

- Đối với các báo cáo  

UBND thành phố đã hoàn thành và ban hành 4/5 Báo cáo36; còn 1/5 Báo 

cáo đang hoàn thiện, dự kiến trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến thông qua 

trong tháng 12/202137. 

- Đối với Phương án: UBND thành phố đã đề xuất tạm dừng xây dựng 

"Phương án Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

Thành phố" do trùng nội dung Đề án Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố đã 

ban hành (đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy). 

- Bên cạnh đó để đảm bản thực hiện tốt công tác quản lý đô thị trên địa bàn 

thành phố, UBND thành phố chủ động nghiên cứu Ban hành, triển khai Đề án xây 

dựng thí điểm một số tuyến đường phố thành đường một chiều và đỗ xe có thu phí 

trên địa bàn phường Hợp Giang, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông 

tại một số trục đường chính đi qua khu vực trung tâm thành phố. 

 

                                                                  

phố về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025. 
31 02 Đề án: Xã hội hóa giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn 2030; Thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (tên 

cũ Xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025). 
32 05 Đề án đang hoàn thiện:  Phát triển nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng; Nâng cao chất 

lượng hoạt động các tổ, xóm vả xây dựng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt thể dục thể thao cộng đồng tổ, xóm giai đoạn 

2021-2025; 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; Phát triển giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du lịch bền vững thành phố 

Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025 
33 Phát triển bất động sản đô thị thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;Đề án 

Phát triển đô thị thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng cụm công nghiệp Hưng Đạo thành phố 

Cao Bằng. 
34 Ban hành 04 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Công tác đối ngoại; Triển khai thực hiện Nâng cao chỉ số 

cạnh tranh thành phố Cao Bằng; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ tại các 

phường, xã giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; Cải thiện môi trường khu vực nông thôn thành phố Cao Bằng giai đoạn 5 

năm 2021-2025 
35 Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 5 năm 2021-2025 

36 Ban hành 04 báo cáo: Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách rà soát, đề xuất với UBND thành 

phố phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số nội dung, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn và các đon vị xã, 

phường để nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp cơ sở; Đánh giá đề xuất với tỉnh về việc chống thất thu thuế từ 

giao dịch bất động sản; Đánh giá, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phòng Văn Hóa và 

Trung tâm truyền thông Thành phố; Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND Tỉnh về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 5 năm 2016-2020 và đề xuất với Tỉnh cho thời kỳ ốn định ngân sách 5 năm 

giai đoạn 2021-2025. 
37 Báo cáo Đánh giá và đề xuất với Tỉnh về Quy hoạch khu vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng tại xã 

Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, KHÓ 

KHĂN, NGUYÊN NHÂN 

1. Ưu điểm 

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng do tác động của dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và có chiều hướng ngày càng phức tạp, UBND 

thành phố đã tập trung bám sát từng nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, linh 

hoạt, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, với quyết tâm cao của tập thể 

lãnh đạo UBND thành phố, sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân thành phố, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế 

hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng 

kỳ năm 2020, thương mại - dịch vụ được duy trì, hệ thống chợ trên địa bàn hoạt 

động ổn định. Doanh nghiệp, HTX, dân doanh được cấp ủy, chính quyền thành 

phố quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi trong 

quá trình sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý đô thị có bước tiến bộ, diện mạo 

đô thị ngày càng hiện đại, đồng bộ hướng đến tiêu chí đô thị loại II. Dự ước hoàn 

thành nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư trong bối cảnh còn nhiều khó 

khăn, thách thức. Công tác văn hóa xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm chú 

trọng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 được triển khai bài bản, hiệu quả được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. 

An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội năm 2021 vẫn 

còn một số hạn chế như: 

- Bệnh dịch tả lợn Châu phi vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có vắc xin 

phòng dịch. 

- Việc chấp hành các quy định trong hoạt động quảng cáo và lĩnh vực vệ 

sinh an toàn thực phẩm chưa nghiêm túc nên còn xảy ra vi phạm. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, trễ hạn còn xảy ra. Nguyên nhân do 

một số ít Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm trong việc giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, san gạt đất trái phép vẫn xảy ra. Nguyên 

nhân chủ yếu là do chính quyền cấp cơ sở chưa xử lý quyết liệt, ý thức chấp hành 

của người dân chưa tốt. 

- Tỷ lệ thu ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19 diễn biến 

phức tạp, một số đơn vị, hộ kinh doanh phải tạm ngừng, nghỉ kinh doanh nhiều tháng 

nên nguồn thu không ổn định, nhất là công tác đấu giá quyền sử dụng đất kết quả 

thực hiện đạt thấp (do chỉ dồn vào thực hiện cuối năm), ý thức chấp hành pháp luật 

thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa tốt đã ảnh hưởng tới tiến thu ngân sách 

của thành phố. 

- Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, nguyên nhân do một số công trình, dự án 
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chiếm tỷ trọng vốn lớn liên quan đến kè bờ sông, việc thi công chỉ thực hiện được 

trong mùa khô nên làm ảnh hưởng đến tiến độ tiến độ giải ngân chung của thành 

phố. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến việc nhập vật 

tư, nguyên liệu, thiết bị để thi công các công trình, dự án cũng gặp khó khăn ảnh 

hướng đến tiến độ giải ngân chung của thành phố. 

- Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, vi phạm về an toàn giao thông còn 

xảy ra. Tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp; ý 

thức cảnh giác, phòng ngừa của quần chúng nhân dân chưa cao, chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

Phần thứ hai: 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

2.1. Mục tiêu tổng quát  

Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 

2022. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, 

vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành và triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, có hiệu quả các Đề án, kế hoạch để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể hóa Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện xây dựng đô thị loại II, 

huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố 

Cao Bằng trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại mang đậm đặc trưng đô thị 

miền núi. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, đảm bảo an sinh xã hội, 

đoàn kết, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

2.2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu (Cụ thể theo phụ lục số 02 kèm theo). 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Lĩnh vực kinh tế, tài chính, đô thị, tài nguyên và môi trường 

1.1. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, dịch vụ 

 - Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

 Tiếp tục khuyến khích các cơ sở sản xuất CN-TTCN đầu tư đổi mới thiết bị, 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất 

lượng và sức cạnh tranh trên thị trường.  

Tập trung phát triển công nghiệp trên địa bàn theo hướng trở thành trung tâm 

sản xuất vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh. Đề xuất với tỉnh đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư, đưa vào khai thác vận hành khu công nghiệp Chu Trinh và xây dựng chính sách 

ưu tiên khuyến khích di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xen 

lẫn khu dân cư trên địa bàn thành phố vào hoạt động trong khu công nghiệp. Tăng 

cường kiểm tra, áp dụng đồng bộ, chặt chẽ các chế tài xử lý vi phạm về giao thông, đất 

đai, xây dựng, vệ sinh môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cơ sở sản xuất chuyển đổi, hiện đại hóa trang 

thiết bị, công nghệ giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng công nghiệp với bảo vệ môi 

trường, tài nguyên khoáng sản và cảnh quan đô thị để phát triển bền vững. 
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 - Thương mại - dịch vụ 

Duy trì có hiệu quả hoạt động các Chợ trên địa bàn thành phố, tiếp tục quy 

hoạch và xây dựng chợ nông sản, hệ thống trung tâm thương mại, chợ thành phố, 

chợ phường, xã đáp ứng yêu cầu phát triển, giao thương thương mại, dịch vụ và 

phục vụ phát triển du lịch. 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 để 

khuyến khích phát triển các dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của 

thành phố như: Ngành thủ công truyền thống, nông sản công nghệ cao, các sản 

phẩm của Cao Bằng có thương hiệu, các dịch vụ phụ trợ du lịch... 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... Duy trì có chất lượng các hoạt động gặp mặt, đối thoại, kết nối doanh nghiệp, 

HTX, hộ kinh doanh với chính quyền nhằm kịp thời nắm bắt nguyện vọng, tháo gỡ 

khó khăn liên quan đến công tác quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

nhái kém chất lượng tạo điều kiện kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, đúng pháp 

luật đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. 

1.2. Phát triển nông - lâm nghiệp 

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng khoa học công nghệ 

vào sản xuất, triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các 

sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm ẩm thực, nông sản đặc trưng. Tiếp tục 

duy trì và tăng nguồn Quỹ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố. Bố trí nguồn lực thực hiện thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh 

thành phố giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 

Trụ sở mới và mô hình quản trị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp theo mô hình đơn 

vị tự chủ, đáp ứng yêu cầu cơ cấu phát triển nông nghiệp của thành phố. 

Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống mương thủy lợi, mạng lưới 

điện, nước sinh hoạt, đường giao thông... tại 03 xã nông thôn mới và các phường 

ven đô còn tỷ lệ đất nông nghiệp lớn tạo thuận lợi trong cơ giới hóa, ứng dụng 

khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất nông nghiệp.  

Duy trì có chất lượng tỷ lệ che phủ rừng theo hướng tăng diện tích rừng sản 

xuất kết hợp tạo cảnh quan, giảm tỷ lệ rừng tạp, đất lâm nghiệp chưa có rừng. 

Tăng cường đầu tư thiết bị vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên vật 

nuôi, cây trồng; chủ động nguồn lực dự trữ thiết yếu ứng phó kịp thời các tình 

huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi lợn tái đàn sau khi bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi trên địa bàn thành phố được kiểm soát, chăn nuôi gà an toàn sinh học. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp kịp thời ngăn 

chặn việc kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng. 
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1.3. Lĩnh vực thu - chi ngân sách 

- Về thu NSNN: 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác thu NSNN 

2022. Siết chặt công tác quản lý các địa chỉ thu ngân sách, rà soát doanh thu, mức 

thuế, tình hình thực tế kinh doanh đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán; 

đảm bảo doanh thu, mức thuế sát với thực tế kinh doanh. Thực hiện tốt việc công 

khai thông tin hộ khoán trên trang điện tử của ngành Thuế, kiên quyết không để 

lọt, sót các địa chỉ thu, nhất là thu từ các hoạt động xây dựng tư nhân, vãng lai... 

Tăng cường thực hiện công tác thu hồi nợ đọng thuế, phí các năm trước. Chú 

trọng các giải pháp tạo mới, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là thúc đẩy phát triển 

thương mại, dịch vụ, du lịch đảm bảo nguồn thu bền vững. 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 mại giá trị cao nhất nhằm tăng thu ngân sách. 

- 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 

(tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm sử dụng ngân sách… 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 2022. Thực hiện quản lý chi 

ngân sách theo đúng Luật và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường công tác quản 

lý, sử dụng kinh phí và tài sản được giao. Rà soát các công trình, dự án đầu tư, 

đảm bảo phân bổ tập trung, chống dàn trải, chống thất thoát lãng phí.  

Nâng cao chất lượng dự toán và chi đúng dự toán, đúng mục tiêu, đúng chế độ, 

chính sách. 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 như thiên tai, hỏa hoạn, 

chế độ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra, giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ khoán 

chi, công khai dự toán và quyết toán thu chi theo qui định; đảm bảo kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.4. Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh 

để đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh của HTX, hộ 

kinh doanh. Tư vấn, định hướng, hỗ trợ tối đa cho tổ chức, cá nhân trong việc thành 

lập HTX, doanh nghiệp, đồng hành cùng phát triển. Tuyên truyền, tập huấn các chính 

sách, văn bản QPPL mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Tổ 
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chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX. Thành lập đoàn 

kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, hộ kinh doanh; kiểm tra 

tình hình thực hiện chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa 

bàn. Thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ trao đổi với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, 

hợp tác xã để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thực 

hiện tốt các chính sách miễn giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo quy định. 

2. Văn hoá - xã hội 

2.1. Văn hoá thông tin – Tuyền thanh - Truyền hình 

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên 

địa bàn thành phố; 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. 

Đẩy mạnh phong trào VHVN - TDTT quần chúng từng bước đi vào chiều 

sâu. Đề xuất nâng cấp lễ hội Đền Kỳ Sầm thành lễ hội cấp tỉnh. Triển khai sưu 

tầm, biên soạn và xuất bản ấn phẩm Cẩm nang du lịch thành phố Cao Bằng giới 

thiệu quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; ẩm thực truyền thống, các di tích 

lịch sử cách mạng, văn hóa; điểm du lịch nghỉ dưỡng. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất 

nước, các phong trào thi đua. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất 

lượng. Tiếp tục thực hiện các giải phải đảm bảo hệ thống loa truyền thanh được 

thông tuyến phục vụ nhu cầu nghe thông tin thời sự của Nhân dân. Nâng cao chất 

lượng các tin bài tin bài, các phóng sự thông tin, tuyên truyền các sự kiến chính trị 

của đất nước, của tỉnh, của địa phương. 

2.2. Giáo dục & Đào tạo 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thực hiện tốt các 

nhiệm vụ sơ kết, tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 

2022-2023 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt với diễn biến tình hình của dịch 

bệnh COVI-19. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm 

tra đối với các cấp học nhằm ngăn chặn các tiêu cực trong giáo dục và góp phần 

tích cực vào việc củng cố nề nếp chuyên môn; nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành. Duy trì có hiệu quả các 

ứng dụng sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và phụ huynh, triển khai mô hình 

phòng học đa phương tiện tại các nhà trường. Thí điểm triển khai mô hình ôn tập 

ngoài giờ, ôn tập hè cho học sinh qua hình thức trực tuyến giữa giáo viên và học 

sinh theo chương trình các năm học. 

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 nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT 

2018. Các trường học duy trì thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động 

nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục tại đơn vị.  
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2.3. Lao động- TB&XH 

Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố, 

kiên quyết không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Hỗ trợ cứu đói dịp Tết 

Nguyên đán 2022; 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 2022; 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. Triển khai thực hiện công tác 

lao động năm 2022, kịp thời giải ngân nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, đẩy 

mạnh thực hiện công tác lao động việc làm năm 2022. Triển khai cải tạo, nâng cấp 

Nhà bia ghi tên liệt sĩ các xã, phường trên địa bàn thành phố theo kế hoạch; 

Hoàn thiện ban hành Kế hoạch giảm nghèo đa chiều thành phố Cao Bằng 

giai đoạn 2022 – 2025; Triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2022 với nhiều hình 

thức đa dạng, hiệu quả, thiết thực, lấy hộ nghèo, cận nghèo làm trung tâm, các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp làm bệ đỡ giúp các hộ nghèo, cận 

nghèo tiếp cận việc làm, tạo thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh 

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

trợ hộ nghèo. Cấp phát thẻ BHYT cho các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện.  

Phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn đảm bảo 

đạt và vượt theo chỉ tiêu tỉnh giao. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 

chây ỳ, trốn nghĩa vụ thực hiện BHXH, BHYT với người lao động.  

2.4. Y tế 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh 

COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”, kiên quyết không để dịch lây lan trên 

địa bàn. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 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 đối với các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố; 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. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các xã, phường đã đạt tiêu chí quốc gia 

về y tế xã. Giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình Y tế, Dân số năm 2022 cho các 

xã, phường triển khai thực hiện. 

2.5. Dân tộc, chữ thập đỏ 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, phát huy tối đa vai trò của 

người có uy tín tại địa bàn dân cư; tiếp tục thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ, 

trọng tâm là các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hiến máu cứu người. 

3. Xây dựng bản - Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường - GPMB 

3.1. Công tác xây dựng cơ bản 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo các 
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nguồn vốn phân cấp, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn. Xây dựng kế hoạch chi tiết 

triển khai thực hiện đối với từng dự án, nhất là các dự án chiếm tỷ trọng lớn, trong 

đó nêu rõ các mốc thời gian từ khâu tư vấn thiết kế, lập hồ sơ, thẩm định, quyết 

định chủ trương đầu tư, đấu thầu, ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi 

công nhằm minh bạch, thuận lợi cho công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Chú trọng 

công tác tư vấn, lập hồ sơ dự án đảm bảo khoa học, chính xác, hạn chế thấp nhất 

hồ sơ phải điều chỉnh. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ, 

chất lượng các công trình, dự án, không làm chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng đến 

giải ngân nguồn vốn. Thường xuyên làm việc với các nhà thầu và đơn vị thi công 

để tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến thủ tục giải ngân, bố trí 

vốn đối ứng thực hiện đầu tư...Phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện của các 

tổ chức, đơn vị trực tiếp được thụ hưởng công trình. Kiên quyết không nghiệm thu 

đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu chất lượng.  

Rà soát, tổng hợp nhu cầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật  tại 11 

xã, phường năm 2022: lắp đặt điện chiếu sáng ngõ xóm; xây dựng đường giao 

thông nông thôn; xây dựng hệ thống nước sạch. 

3.2. Quản lý đô thị 

Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng xây dựng Thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại II, trở thành thành phố 

du lịch, văn minh hiện đại tầm nhìn 2030 để tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa quan 

tâm đầu tư triển khai thực hiện, đặc biệt liên quan đến hạ tầng đô thị. Tăng cường 

quản lý đô thị theo quy hoạch chung thành phố và các quy hoạch chi tiết, quy 

hoạch lĩnh vực. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000; Đồ án quy hoạch chi tiết Quần thể di 

tích chùa Viên Minh, đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng, tỷ lệ 1/500; Đồ án quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000; đưa vào khai thác vận hành thí điểm 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố Cao Bằng (IOC); xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị và tích hợp trên hệ thống 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Cao Bằng. Duy trì, nâng cao chất 

lượng đối với các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận; Xây dựng mới 

08 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó được công nhận 04 tuyến phố văn minh đô 

thị; thực hiện đầu tư xây dựng điện chiếu sáng ngõ xóm, điện chiếu sáng đảm bảo 

an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 

Nâng cao hiệu suất giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng, đảm bảo giải 

quyết đúng hạn 100% các thủ tục về cấp phép xây dựng. Triển khai công tác chỉnh 

trang đô thị, lắp đặt, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng đô thị, tạo các điểm nhấn trên 

địa bàn mừng Đảng, mừng Xuân - 2022.  

3.3. Quản lý trật tự đô thị 

Siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự, mỹ quan đô 

thị; đảm bảo 100% các công trình san gạt, xây dựng được kiểm tra; các vi phạm về 

đất đai, trật tự xây dựng, lòng đường, vỉa hè được xử lý đúng theo quy định của 

pháp luật. Xây dựng nội dung, triển khai các hoạt động tuyên truyền và phổ biến 
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giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. 

3.4. Tài nguyên môi trường 

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Công bố 

công khai theo quy định Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Cao Bằng đến năm 

2030. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt. Tập trung rà soát, thống kê diện tích đất đã quy hoạch phát 

triển nông, lâm nghiệp nhưng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi để điều chỉnh, 

chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, đất ở nhằm thu hút đầu tư 

phát triển các khu đô thị, thương mại - dịch vụ, du lịch. Lập kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm và danh mục dự án thu hồi đất làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai, thường xuyên  

kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tránh tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và Nhân dân; đẩy mạnh công tác đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

giám sát về đất đai. Kịp thời ngăn chặn và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm 

Luật đất đai, bảo vệ môi trường và trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.  

Chú trọng kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường trên địa bàn. Triển 

khải thực hiện cải thiện chất lượng môi trường khu vực nông thôn năm 2022 theo lộ 

trình trong Kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng thẩm định 

và phê duyệt các kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường. 

3.5. Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng 

Về công tác phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất: Nghiệm thu hoàn 

thành các dự án: Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, dự án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự; dự án Phố đi bộ ven sông Bằng, 

phường Hợp Giang. Thực hiện công tác quyết toán hoàn thành đối với các dự án đã 

hoàn thành thi công. Triển khai thực hiện các dự án khởi công mới: Dự án khu tái định 

cư 2 khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, dự án Khu phức hợp, bãi đỗ xe, mặt bằng 

phục vụ các hoạt động thương mại dịch vụ tại khu vực tái định cư 1.  

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất ngay khi có kế 

hoạch tỉnh giao. Xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá sớm không để dồn về cuối năm. Chú 

trọng công tác đầu tư hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác chào hàng, giới thiệu thu 

hút đông đảo nhà đầu tư tham gia tăng tính khả thi thu ngân sách từ các địa chỉ đất. 

Về công tác GPMB: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về giải phóng mặt 

bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án: Khu tái định cư đường phía 

Nam khu đô thị mới; Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng; các dự án Phát triển đô thị (7A, 9A, 10A, Bắc Sông 

Hiến…..); dự án BT, HT, TĐC đường phía Nam. … đảm bảo tiến độ đề ra 
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4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

4.1. Công tác nội vụ 

Tiếp tục chú trọng công tác quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm 

theo đúng Đề án đã được phê duyệt; thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công 

chức, viên chức kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bố trí sắp 

xếp vị trí cán bộ, công chức các xã, phường theo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Kiện toàn lãnh đạo các 

phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát bổ nhiệm lại một số chức 

danh theo định kỳ.  

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với từng vị 

trí công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  

Tổng hợp khen thưởng thành tích công tác năm 2021; thường xuyên phát 

động các phong trào thi đua yêu nước để tạo được sức mạnh thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu đề ra trong năm 2022. Xây dựng kế hoạch khen thưởng tập thể cá 

nhân có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (nhân dịp kỷ 

niệm 10 năm thành lập Thành phố 03/10/2012-03/10/2022). 

Chú trọng công tác quản lý hoạt động Hội, công tác thanh niên, quản lý các 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.  

4.2. Công tác cải cách hành chính 

Ban hành kế hoạch CCHC năm 2022, kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ 

số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI, thường xuyên cập nhật quy 

trình giải quyết TTHC đảm bảo sự phù hợp theo tiêu chuẩn ISO… trong đó chú 

trọng nâng cao ý thức, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 

công vụ. Đôn đốc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đến hạn, hạn chế tối đa tình 

trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, phấn đấu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, 

phục vụ Nhân dân. Tăng cường liên thông trong giải quyết TTCH theo cơ chế một 

cửa liên thông hiện đại (Tỉnh – Thành phố - Phường, xã). Siết chặt công tác kiểm 

tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về công vụ, kỷ luật lao động của cán bộ, 

công chức, viên chức trực thuộc. Thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, đơn vị sự 

nghiệp sử dụng chữ ký số 100% văn bản đi; đôn đốc giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính đến hạn để tránh tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Tiếp tục đồng hành với 

cộng đồng doanh nghiệp, dân doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để cùng 

phát triển. 

5. Công tác tư pháp - thanh tra - tiếp công dân 

5.1. Công tác tư pháp:  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kiện toàn 

và nâng cao chất lượng của của các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở; công tác 

chứng thực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý về theo dõi công tác xử 

lý vi phạm hành chính, đảm bảo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 

ban hành đúng quy định pháp luật. Triển khai và thực hiện tốt công tác xây dựng 

xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi thi hành 
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pháp luật. Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của UBND 

thành phố theo quy định. Thực hiện công tác chứng thực và hộ tịch theo đúng 

thẩm quyền, đúng quy định. 

5.2. Công tác thanh tra - tiếp công dân: 

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kế hoạch công tác 

phòng chống tham nhũng theo quy định. Duy trì thực hiện tốt quy chế tiếp công 

dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đưa ra các kết luận, kiến nghị để 

giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, 

Luật tố cáo. Kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh kéo dài phức tạp còn tồn đọng trên địa bàn thành phố. Theo dõi 

việc thi hành, chấp hành các Quyết định, Kết luận sau thanh tra đã có hiệu lực. 

6. Quốc phòng - an ninh 

Tổ chức huấn luyện quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ cho các đối tượng 

theo kế hoạch. Tổ chức giao nhận quân 2022 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu giao. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý 

nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

quản lý cư trú, đặc biệt là người nước ngoài cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; Tăng cường nắm tình hình về an 

ninh nội bộ, đô thị, nông thôn, dân tộc, tôn giáo, không để hình thành các điểm 

phức tạp về ANTT. Thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Triển khai thực hiện kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng công tác phòng 

cháy, chữa cháy trên địa bàn.  

7. Các Đề án do cấp uỷ giao 

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các Đề án: Phát triển nông nghiệp 

thông minh thành phố Cao Bằng; Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, xóm và 

xây dựng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt thể dục thể thao cộng đồng tổ, xóm giai 

đoạn 2021-2025; 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;  

Triển khai, đầu tư các nguồn lực có hiệu quả đối với các Đề án đã hoàn 

thành; kịp thời tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của thành phố đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 

mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND, UBMTTQ thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Quốc Trung 
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PHỤ LỤC 01 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2021 

 

Gồm 03 lĩnh vực (kinh tế; văn hóa - xã hội; quản lý đô thị, môi trường và 

cải cải cách hành chính) với 28 chỉ tiêu. 

I. Chỉ tiêu kinh tế Có 10 chỉ tiêu, bao gồm:  

(1) Cơ cấu ngành kinh tế  Thương mại - Dịch vụ 68,9%; Công nghiệp - Xây 

dựng: 28,0%; Nông, lâm nghiệp và Thủy sản: 3,1%. Ước cuối năm đạt 100% kế 

hoạch (KH).  

(2) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng theo giá 

hiện hành: 1.740/1.909 tỷ đồng, đạt 91,1% KH, ước cuối năm đạt 1.929/1.909 tỷ 

đồng bằng 101,1% KH. 

(3) Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu thương mại dịch vụ: Đạt 

3.978/4.700 tỷ đồng, đạt 84,7% KH bằng 126% so với cùng kỳ, ước cuối năm đạt 

4.750/4.700 tỷ đồng bằng 101,1% KH.  

(4) Giá trị sản xuất nông nghiệp: 185,6/212 tỷ đồng, đạt 87,5% KH, ước 

cuối năm đạt 215/212 tỷ đồng bằng 101,4% KH.  

(5) Thu ngân sách nhà nước: 274,398 tỷ đồng/530 tỷ đồng, đạt 52,6% KH 

tỉnh giao; đạt 51,8% KH do HĐND thành phố giao, ước cuối năm đạt 530/530 tỷ 

đồng đạt 100%. 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: 

183,567/231,75 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch giao, ước cuối năm đạt 100% KH. 

(6) Xây dựng Nông thôn mới: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới tại 03 xã. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền công 

nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: 

Đối với các tiêu chí đã đạt được, hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện duy 

trì và nâng cao; phấn đấu năm hết năm 2021 mỗi xã có 1 xóm đạt xóm điểm nông 

thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến cuối năm thành phố được Trung ương công nhận 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

(7) Tổng sản lượng lương thực có hạt: Đạt 11.230 tấn/10.860 tấn, đạt 

103,4% KH, bằng 104,3% so với cùng kỳ. 

(8) Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt, mặt nước nuôi trồng 

thủy sản: 72,8/81,7 tỷ đồng, đạt 89,1% KH, ước cuối năm đạt 82,1/81,7 triệu đồng 
bằng 100,5% KH. 

(9) Tổng giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi (giá cố định): 54,8 tỷ đồng/59,6 

tỷ đồng, đạt 91,9% KH, bằng 156% so với cùng kỳ, ước cuối năm đạt 61,2/59,6 tỷ 

đồng bằng 102,7% KH. 

(10) Thành lập mới Hợp tác xã: Đạt 05/02 Hợp tác xã bằng 250% KH. 

Tổng 8/10 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 80%; 01 chỉ tiêu đạt thấp (Chỉ tiêu số 
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5- Thu ngân sách đạt 51,8% KH); 01 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện đánh giá 

cuối năm (Chỉ tiêu số 1- Cơ cấu ngành kinh tế  Thương mại - Dịch vụ), ước cuối 

năm 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt KH. 

II. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội: Có 08 chỉ tiêu chính, bao gồm: 

1) Chỉ tiêu du lịch: Phấn đấu du khách đến với thành phố Cao Bằng: 

150.000 lượt người: Đạt 58.190/150.000 lượt người, bằng 38,79% KH, ước cuối 

năm 62.004/150.000 bằng 41,3% KH (không đạt chỉ tiêu). 

(2) Chỉ tiêu văn hoá: Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt 92%, vượt 6% 

KH giao (17.440/19.030 hộ); tỷ lệ tổ, xóm đạt chuẩn văn hoá đạt 92%, vượt 29% 

KH giao (108/118 tổ, xóm); tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá ước đạt 95% 

(Đạt 100% KH). 

 (3) Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 dưới 1,2%; phường Hợp Giang không còn hộ 

nghèo. Kết quả đánh giá đến ngày 30/11/2021: Tổng hộ nghèo 194 hộ/21.846 hộ 

bằng 0,89%, giảm vượt 0,31% chỉ tiêu so với KH; còn 172 hộ cận nghèo bằng 

0,79%; phường Hợp Giang không còn hộ nghèo đạt 100% KH. 

 (4) Giải quyết việc làm mới trên 1.900 lao động. Đã giải quyết được 

1.879/1.900 lao động, đạt 98,89% KH, đạt 103,36% so với cùng kỳ ước cuối năm 

đạt 100% KH. 

(5) Chỉ tiêu về Giáo dục và Đào tạo: 

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 01 trường (trường mầm non Hòa 

Chung). Nhà trường đã được Đoàn kiểm tra của tỉnh kết luận đủ điều kiện đề nghị 

công nhận trường mầm non đạt trường chuẩn quốc gia, hiện đang chờ Quyết định 

công nhận của UBND tỉnh, đạt 100% KH. 

- Duy trì chất lượng 06 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2021 

(MN 3/10, MN Sông Hiến, MN Sông Bằng, MN Hưng Đạo, MN Duyệt Trung và 

THCS Hòa Chung). Các nhà trường đã được Đoàn kiểm tra của tỉnh kết luận đủ 

điều kiện đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2021, 

hiện đang chờ Quyết định công nhận của UBND tỉnh, đạt 100% KH. 

 (6) Duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 11%. Hiện nay đã đạt 

10,5% giảm vượt 0,5% KH. 

(7) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,8% - 0,9%. Hiện nay đã thực hiện đạt 

0,8% - 0,9% bằng 100% KH. 

(8) Giảm tỷ suất sinh là 0,04‰. Hiện nay đã thực hiện đạt 0,04‰ bằng 

100% KH. 

Tổng có 5/8 chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt trên 90%; 02/8 chỉ tiêu thực hiện 

vượt KH được giao (Chỉ tiêu văn hóa; chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, đạt trên 100%); 01 

chỉ tiêu đạt thấp (Chỉ tiêu số 1- Chỉ tiêu du lịch, Đạt 58.190/150.000 lượt người, 

bằng 38,79% KH). 
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III. Chỉ tiêu quản lý đô thị, môi trường: Có 07 chỉ tiêu chính: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị theo yêu cầu của 

đô thị loại II: 

- Điện chiếu sáng công cộng làm mới 80 ngõ, xóm nâng tỷ lệ lên 68,8% 

tương ứng 457/664 ngõ, xóm: Đã bàn giao lắp đặt tại 93 ngõ, xóm nâng tỷ lệ 

chiếu sáng ngõ, xóm lên 70,78% tương ứng với 470/664 ngõ, đạt 116,25% KH. 

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông cho 01 tuyến  

đường với tổng chiều dài l,3km: Đang thực hiện xây dựng công trình điện chiếu 

sáng trên đường QL34 với tổng chiều dài 2,443km, ước cuối năm đạt 187,9% KH.  

- Chỉ tiêu trồng cây xanh đô thị: Đã trồng 1.467 cây/1.000 cây, đạt 146,7% KH. 

- Duy trì theo tiêu chí mới đối với 11 tuyến phố văn minh đô thị đã được 

công nhận. Xây dựng mới 10 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó được công nhận 

04 tuyến phố văn minh đô thị. Đã triển khai xây dựng 10 tuyến phố, ước cuối năm  

đạt từ 4 tuyến. Đạt 100% Kế hoạch. 

(2) Chỉ tiêu về nước sạch:  

- Tỷ lệ hộ dân khu vực thành thị (8 phường) được sử dụng nước sạch đạt 

trên 99%. Hiện nay đã thực hiện đạt 98,8% bằng 99,8 KH, ước cuối năm đạt trên 

99% bằng 100% KH. 

- Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn (03 xã) được cấp nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh đạt trên 98,3%, trong đó được cấp nước sạch trên 52%. Đến tháng 11 năm  

2021 Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn (3 xã) được cấp nước sinh hoạt sạch, nước 

hợp vệ sinh đạt trên 98,3%. Trong đó được cấp nước sạch đạt 52,15%. Hoàn thành 

100% kế hoạch. 

 (3) Chỉ tiêu xử lý chất thải:  

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý toàn Thành phố đạt 

96,5%. Hiện nay (đến tháng 11) thực hiện đạt 96,7%  bằng 100 % KH. 

- Tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn: Hưng Đạo 32%, Vĩnh Quang 

32%, Chu Trinh 8%. Đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu KH giao, cụ thể: Hưng Đạo 

44,94% (vượt 12,94%); Vĩnh Quang 44,09% (vượt 12,09%); Chu Trinh 26,78% 

(vượt 18,87%). 

- Thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 03 xã nông thôn mới 

100%: Thực hiện đạt 100% KH (trung bình 515 kg/1 năm). 

(4) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế: 100%. Hiện tại các cơ sở y tế thực 

hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải y tế đạt 100%.  

(5) Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 47%. Thực hiện đạt 47%, bằng 100% KH. 

(6) Xây dựng hoàn thành tối thiểu 3km đường giao thông nông thôn (theo 

hình thức Nhà nước hỗ trợ Nhân dân cùng thực hiện). Đã thi công xong 3km, Ước 

cuối năm hoàn thành 6km. Đạt 200%. 

(7) Nâng cấp 3km các tuyến đường (đường cấp tỉnh, cấp huyện) do UBND 
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thành phố quản lý trong năm 2021. Hiện nay đang thi công hoàn thành 90% khối 

lượng công trình với tổng chiều dài 3,8 km gồm: đường Đồng Tâm, phường Sông 

Hiến; đường Tổ 12 và đường Khuổi Tít - Mỏ Muối (giai đoạn 2), phường Tân Giang, 

ước đạt 114% KH. 

Tổng có 7/7 chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt trên 90%, ước cuối năm đạt từ 

100% trở lên. 

IV. Chỉ tiêu về cải cách hành chính: Có 03 chỉ tiêu chính: 

(1) Chính quyền Thành phố và 100% chính quyền phường, xã được xếp hạng 

chính quyền điện từ mức độ 3 trở lên. Ước năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu cấp 

phường, xã. 

(2) Phấn đấu xếp hạng 03 trở lên trong toàn tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Đã ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2021, 

ước cuối năm thực hiện đạt Kế hoạch. 

(3) Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 02 trụ sở phường, xã đảm bảo tiêu 

chuẩn. Đã lập dự án đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2021 (trình UBND tỉnh 

đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn xây dựng 05 trụ sở làm việc Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Hưng Đạo, Đề Thám, Ngọc Xuân, Tân Giang, Duyệt Trung 

thành phố Cao Bằng; đấu giá xong trụ sở Hưng Đạo, đang triển khai các bước 

thủ tục đầu tư; đang tiến hành thủ tục xác định giá đất để bán đấu giá trụ sở 

phường Đề Thám lần 3). 



 

PHỤ LỤC SỐ 02 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

phấn đấu thực hiện trong năm 2022 

1. Chỉ tiêu kinh tế 

a) Cơ cấu ngành kinh tế: Thương mại - Dịch vụ 70,1%; Công nghiệp - Xây 

dựng 26,9%; Nông, lâm nghiệp và Thủy sản 3,0%. 

b) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng theo giá 

hiện hành: 2.077 tỷ đồng. 

c) Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu thương mại dịch vụ: 5.409 

tỷ đồng. 

d) Giá trị sản xuất nông nghiệp: 233 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực có 

hạt: 10.870 tấn; Tổng giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi (giá cố định): 61,3 tỷ 

đồng; Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt, mặt nước nuôi trồng thủy 

sản: 89,1 triệu đồng/ha. 

đ) Thu ngân sách nhà nước: 466 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 

168,694 tỷ đồng). 

(e) Thành lập mới hợp tác xã: 02 HTX. 

f) Duy trì tỷ lệ che phủ rừng: 47%. 

g) Xây dựng Nông thôn mới: Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao (Hưng Đạo); Duy trì và nâng cao chất lượng 04 tiêu chí nông thôn mới (Vĩnh 

Quang); Duy trì và nâng cao chất lượng 05 tiêu chí nông thôn mới (Chu Trinh). 

2 Chỉ tiêu văn hóa - xã hội 

a) Chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo: Công nhận mới 01 trường đạt chuẩn quốc 

gia; Công nhận kết quả duy trì chất lượng 08 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 

2017-2022. 

b) Duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 10,50%; Tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên: 0,8% - 0,9%; Giảm tỷ suất sinh: 0,04 ‰. 

c) Chỉ tiêu văn hoá: Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt: 86%; Tỷ lệ tổ, xóm 

đạt chuẩn văn hoá đạt: 63%. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt: 95%. 

d) Giảm 10% trên tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2022-2025. 

đ) Giải quyết việc làm mới trên: 1.930 lao động. 

e) Chỉ tiêu du lịch: Phấn đấu du khách đến với thành phố Cao Bằng: 

150.000 lượt người. 

3. Chỉ tiêu quản lý đô thị, môi trường 

a) Chỉ tiêu về nước sạch: Tỷ lệ hộ dân khu vực thành thị (8 phường) được sử 

dụng nước sạch đạt trên 99,32%; Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn (03 xã) được cấp 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó được cấp nước sạch trên 81,6%. 
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b) Chỉ tiêu xử lý chất thải: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử 

lý toàn thành phố đạt 96,7%; đối với khu vực nông thôn đạt 93%; Tỷ lệ thu gom, 

xử lý chất thải y tế: 100%, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 03 xã NTM: 100%. 

 c) Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật của đô thị loại II: 

- Lắp đặt mới điện chiếu sáng công cộng cho 60 ngõ, xóm, nâng tỷ lệ lên 

88,8% tương ứng 530/664 ngõ xóm. 

- Trồng mới 1.000 cây xanh đô thị. 

- Duy trì 15 tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận; Xây dựng mới 

08 tuyến phố văn minh đô thị, công nhận 04 tuyến phố văn minh đô thị. 

 d) Xây dựng hoàn thành 3 km đường giao thông nông thôn (theo hình thức 

nhà nước hỗ trợ Nhân dân cùng thực hiện); Cải tạo, nâng cấp 2 km các tuyến 

đường (đường cấp tỉnh, cấp huyện) do UBND thành phố quản lý. 

4. Chỉ tiêu về cải cách hành chính 

a) Phấn đấu chính quyền thành phố và 11 phường, xã đạt chính quyền điện 

tử mức độ 3 trở lên. 

b) Phấn đấu xếp hạng 03 trở lên trong toàn tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). 
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