
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:            /UBND-KT 
V/v tham góp ý kiến đối với   

Dự thảo báo cáo Đề án phát triển 

thương mại tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 1635/SCT-QLTM&XNK ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Sở Công Thương Cao Bằng về việc đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo 

Báo cáo Đề án phát triển thương mại tỉnh Cao Bằng.   

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo Đề án phát triển thương mại tỉnh 

Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cơ bản nhất trí với nội dung bản 

dự thảo. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau: 

1. Tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1, mục 2.2.3, phần 2 (trang 60):   

- Xây mới 06 chợ  

- Đề nghị sửa thành: "xây mới 05 chợ". 

2. Tại gạch đầu dòng thứ 4, khoản 1, mục 2.2.3, phần 2 (trang 60):   

- Xây dưng 01 TTTM tại Thành phố Cao Bằng bằng nguồn ngân sách nhà 

nước và vốn xã hội hóa. 

- Đề nghị sửa thành: "Xây dưng 01 TTTM tại Thành phố Cao Bằng bằng 

nguồn ngân sách nhà nước, thu hút và kêu gọi đầu tư". 

3. Tại mũi tên thứ 1, khoản 1, mục 2.2.3, phần 2 (trang 60):   

- Đến năm 2030 toàn Thành phố có: 15 chợ (02 chợ hạng 1, 01 chợ hạng 2, 
12 chợ hạng 3), 04 siêu thị, 02 kho hàng/TTLogistics, 01 TTTM, 01 TTHCTL. 

- Đề nghị ghi cụ thể các địa điểm cần đầu tư chợ, siêu thị, TTTM, kho hàng, 

TTHCT.  

 Trên đây là ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo Đề án phát triển thương mại 

tỉnh Cao Bằng của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố Cao Bằng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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