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Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2022  

(Điều chỉnh, bổ sung sau ý kiến Thường trực HĐND Thành phố và Nghị 

quyết điều chỉnh Kế hoạch PTKTXH năm 2022) 

  

 Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

Tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/-NQ/TU ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh Ủy 

Cao Bằng về Lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị 

cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2115/KH-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2022 về Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Ban hành Đề án thành phố Cao Bằng 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2022; 
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Căn cứ Kế hoạch số 272/KH- UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện thông báo kết luận số 158/KL - HĐND ngày 10 tháng 10 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng Thông báo Kết luận đối với 

các Tờ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023, 2021 - 

2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 14/11/2022 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2022 thành phố Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 345/KH- UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng điều chỉnh Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 

2022 (điều chỉnh so với Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và tiếp thu ý kiến của Thường trực 

HĐND Thành phố, Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2022) cụ thể như sau: 

1. Về chỉ tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/01/2022 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tại 03 xã Chu 

Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, cụ thể: 

 + Xã Chu Trinh: Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; nâng cao chất lượng các 

tiêu chí: Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu 

chí số 7 - Cơ sở hạ tầng TMNT; Tiêu chí số 8 - TT&TT; Tiêu chí số 18 - Hệ 

thống chính trị & tiếp cận pháp luật. 

+ Xã Hưng Đạo: Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; Hoàn thành tiêu chí số 

05 - Trường học. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (sẽ có Kế hoạch thẩm tra 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 riêng sau khi có chỉ đạo của 

cấp trên) 

 + Xã Vĩnh Quang: Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; nâng cao chất lượng các 

tiêu chí: Tiêu số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm; Tiêu chí 

số 13 - tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - Y tế; 

 - Tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

công nhận "thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2020" (sẽ có Kế hoạch riêng) 
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2. Nay điều chỉnh chỉ tiêu cụ thể như sau 

Duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao đã đạt theo Bộ tiêu chí tại Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025, cụ thể: 

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

mới nâng cao; 

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

thôn mới nâng cao; 

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

mới nâng cao. 

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 

2022 không thay đổi. 

Trên đây là điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 
 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng (B/c); 

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Thành viên BCĐ các CT MTQG Thành phố;  

- Các đơn vị phòng, ban, đoàn thể cấp TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND các xã Chu Trinh, Hưng Đạo,  

Vĩnh Quang; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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