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Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  

thành phố Cao Bằng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHOÁ XXII, KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số: 2515/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022; 

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

nhân dân thành phố Cao Bằng Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 thành phố Cao Bằng; 

Xét Tờ trình số 308 /TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về việc điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 thành phố Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý 

kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại Kỳ họp.             

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

thành phố Cao Bằng với nội dung sau: 

1. Điều chỉnh 03 chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu Thu ngân sách nhà nước: Giảm chỉ tiêu thu ngân sách từ 564,9 

tỷ đồng xuống còn 407,5 tỷ đồng (Giảm đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất từ 

267,4 tỷ đồng xuống còn 110 tỷ đồng (giảm 157,4 tỷ đồng)). 

- Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cao Bằng là 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)  
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Điều chỉnh lại 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 số 1018/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: 

+ Xã Hưng Đạo 17/19 tiêu chí xã NTM; 10/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. 

+ Xã Vĩnh Quang 14/19 tiêu chí NTM; 09/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. 

+ Xã Chu Trinh 12/19 tiêu chí xã NTM; 04/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. 

(Có biểu chi tiết các tiêu chí kèm theo) 

- Chỉ tiêu về Giáo dục - đào tạo: Bỏ chỉ tiêu "Công nhận mới 01 trường 

đạt chuẩn quốc gia" theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng ra khỏi Nghị quyết. 

2. Các nội dung khác 

Các nội dung khác về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 vẫn 

giữ nguyên thực hiện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện với Hội đồng nhân dân Thành phố theo luật định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân 

dân Thành phố và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này.      

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng 

khoá XXII, Kỳ họp thứ 7 (Chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022 và 

có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố 

- UBND Thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- TT Công báo tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Thành phố); 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố; 

- TT HĐND; UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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