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Thực hiện Thông báo số 276-TB/TU ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 

Thành ủy Cao Bằng về kết luận cuộc họp Thường trực Thành ủy lần thứ 83. 

Nhằm phát huy các hoạt động truyền thống, nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc 

của người dân Thành phố mỗi dịp tết đến, xuân về; Tạo điều kiện trưng bày, giới 

thiệu, quảng bá hoa, cây cảnh; đồng thời, thu hút được đông đảo các tổ chức, cá 

nhân, nhà vườn, nghệ nhân và phục vụ nhân dân mua sắm tết được thuận lợi; Hỗ 

trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ nông dân trực tiếp sản xuất, trồng 

hoa, cây cảnh trên địa bàn Thành phố có địa điểm tiêu thụ sản phẩm góp phần 

nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng chỉ đạo triển khai tổ chức Chợ hoa 

xuân Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 21/01/2023 (Tức từ 

ngày 20 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

2. Địa điểm: Phố đi bộ ven Sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng. 

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

1. Giao Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố tổ chức Chợ hoa xuân Quý Mão năm 2023. Mục tiêu vừa tạo ra địa 

điểm thuận lợi cho người dân bán hoa phục vụ tết, vừa đảm bảo xây dựng Phố đi 

bộ ven sông đẹp, tạo điểm nhấn thăm quan, thưởng ngoạn chợ hoa Xuân nhân 

dịp Tết Quý Mão 2023 đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị. (Có sơ đồ tổ chức 

không gian được Thường trực Thành ủy cho chủ trương kèm theo). 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trên cơ sở nội dung đã được 

Thường trực Thành ủy cho chủ trương. Trình Kế hoạch để Ủy ban nhân dân 
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Thành phố xem xét, cho ý kiến; Xây dựng phương án đảm bảo điều tiết an toàn 

giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, điện, nước; Bố trí 02 cổng chợ 

hoa xuân năm 2023 tại 02 vị trí điểm đầu, điểm cuối của chợ hoa xuân (đặt tại vị 

trí mặt đường Kim Đồng đi vào chợ để tạo điểm nhấn thu hút sự quan tâm của 

Nhân dân và du khách). Việc sắp xếp, phân chia các ô địa điểm bán hàng phải 

đảm bảo khoa học, hợp lý; ưu tiên các hộ trực tiếp trồng hoa, cây cảnh, đào, quất 

trên địa bàn Thành phố; sau khi đáp ứng nhu cầu của các hộ trực tiếp sản xuất 

trên địa bàn Thành phố, nếu còn dư địa điểm thì bố trí cho các trường hợp khác; 

Đối với công tác thu, chi nguồn kinh phí phải đảm bảo công khai, minh bạch; 

Báo cáo kết quả tổ chức về Ủy ban nhân dân Thành phố sau khi kết thúc Chợ 

hoa xuân Quý Mão năm 2023. Thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực bố trí chợ hoa 

Xuân ngay sau khi kết thúc để đảm bảo vệ sinh môi trường cho Nhân dân vui 

xuân đón tết. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang trong công tác quảng 

bá, trang trí Chợ hoa xuân Quý Mão năm 2023 để toàn thể Nhân dân được biết 

và hưởng ứng tham gia. 

3. Giao Phòng Kinh tế Thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà vườn 

thuộc địa bàn quản lý trực tiếp sản xuất các ngành hàng: hoa, cây cảnh và các 

mặt hàng phục vụ Tết về thời gian và địa điểm tổ chức Chợ Hoa Xuân.  

- UBND phường, xã tổng hợp danh sách các hộ, xác nhận đối với các hộ 

trực tiếp trồng hoa, cây cảnh, đào quất trên địa bàn để được ưu tiên bố trí địa 

điểm kinh doanh. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông 

Thành phố, mạng xã hội về tổ chức Chợ hoa xuân Quý Mão năm 2023. 

5. Giao Đội trật tự đô thị Thành phố: 

 Ban hành kế hoạch tổ chức ra quân kiểm tra thường xuyên các điểm bày 

bán hoa, cây cảnh, đào, quất… tự phát để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an 

toàn giao thông. 

6. Giao Ban quản lý Phố đi bộ Kim Đồng – Phố đi bộ ven sông Bằng; 

Phối hợp với UBND phường Hợp Giang tổ chức các hoạt động Phố đi bộ 

kết hợp với Chợ Hoa Xuân để phục vụ nhu cầu vui Xuân đón Tết của Nhân dân 

và du khách. 

7. Giao Ủy ban nhân dân phường Đề Thám 

Xây dựng phương án dự phòng tổ chức Chợ hoa xuân tại khu vực Trung 

tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp các nhà vườn, hộ kinh doanh có nhu cầu và 
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đảm bảo về số lượng đăng ký tham gia, UBND phường xin ý kiến lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân Thành phố để xem xét, quyết định. 

Căn cứ các nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc Thành phố khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo) 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (để biết); 

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 

 


		2022-11-24T16:47:56+0700


		2022-11-25T08:24:06+0700


		2022-11-25T08:24:06+0700


		2022-11-25T08:24:06+0700




