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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -

an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

Xác định năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng nói chung và thành phố nói riêng, đặc biệt là năm có ý nghĩa khi 

đánh dấu mốc thành phố Cao Bằng tròn 10 năm xây dựng và phát triển, ngay từ 

đầu năm, UBND thành phố Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 

giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển kinh tế xã hội, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của 

Chính phủ 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 2022; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống COVID-19. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của nhân dân 

và chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 

đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn thành phố, tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các 

địa phương thực hiện tốt chỉ đạo của của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với thực tiễn của địa phương; 

Đã triển khai ngay các phương án đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công 

tác thu dung và điều trị các đối tượng cách ly y tế tập trung tại 02 khu thu dung 

và điều trị của thành phố; chỉ đạo xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh; chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh 

sớm nhất đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19, triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi. 

Tính đến ngày 14/6/2022 lũy tích ghi nhận F0 = 25.820 trường hợp dương 
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tính với SARS-CoV-2. Lũy tích F1: 22.099 trường hợp. 

F0 = 25.820 trường hợp (khỏi = 25.774; cách ly tại nhà = 17 trường hợp; 

Luỹ tích bệnh nhân tử vong = 29). 

* Công tác xét nghiệm tính đến ngày 14/6/2022: Tổng số luỹ tích mẫu 

xét nghiệm: 85.355 mẫu. 

* Công tác tiêm chủng vắc xin: 

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin. Triển khai tăng cường 

công tác tiêm vắc xin mũi bổ sung. 

Mũi 1: 57397/56468 đạt 101,6%. 

Mũi 2: 54390/56468 đạt 96,3%. 

 Mũi 3: 39348/56468 đạt 69,7%. 

Mũi 4: 1975/56468 đạt 3,5% 

 - Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: 

 Mũi 1: 6121/5434 đạt 112,6% 

 Mũi 2: 5744/5434 đạt 105,7% 

 Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 

 Mũi 1: 2970/9472 đạt 31,4% 

 Mũi 2: 1772/9472 đạt 18,7% 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 

2.1. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh và hỗ trợ an sinh xã hội 

Thành phố đã chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, huy động mọi nguồn lực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn song song với việc thực hiện các quy định về phòng chống 

dịch bệnh COVID-19; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ. 

2.2. Lĩnh vực kinh tế 

2.1.1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

a) Trồng trọt 

Trong 6 tháng đầu năm, tiến độ sản xuất vụ Xuân năm 2022 tiếp tục được 

triển khai đảm bảo theo kế hoạch1, diện tích trồng cây lúa tăng so với cùng kỳ 

                     
1 Tiến độ sản xuất trồng trọt như sau: 

- Cây Lúa xuân: Diện tích 705,18/701,5 ha, đạt 100,5% kế hoạch giao, bằng 103,67% so với cùng kỳ 

năm 2021. Năng suất ước đạt: 56/54,9 tạ/ ha. Bằng 102% so với kế hoạch, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 

2021. Sản lượng ước đạt: 3.950,3/3.851,5 tấn đạt 102,6% kế hoạch giao, bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Cây Ngô xuân: Diện tích 377,35/375 ha, đạt 100,6% kế hoạch, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Năng suất ước đạt: 51,4/55,7 tạ/ha. Bằng 92,3 % so với kế hoạch; bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản 

lượng ước đạt: 1.941,4/2.090,6 tấn đạt 92,9% kế hoạch, bằng 101,9% so với cùng kỳ năm 2021 
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năm 2021 do hệ thống thủy lợi Khuổi Khoán đã được khơi thông đưa vào sử 

dụng nên nhiều diện tích không đủ nước trồng lúa của các năm trước sang năm 

nay đã có thể trồng lúa. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng được kiểm soát tốt, 

trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh lớn trên cây trồng phát sinh. Ban 

hành kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp 

thông minh Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện nội 

dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàn 

hoá đặt hữu gắn với chế biến giai đoạn 2022 - 2025. Chỉ đạo tổ chức hội nghị 

tuyên truyền mở rộng diện tích trồng nho tại xã Hưng Đạo với 24 hộ tham gia. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt: 5.891,7/10.870,5 tấn, đạt 

54,2% KH HĐND thành phố giao; bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 

103,4% so với KH tỉnh giao 

b) Chăn nuôi 

Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh và Hội đồng nhân dân Thành phố 

giao, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chăn nuôi, 

thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, qua đó 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được phát hiện, khống chế và ngăn chặn kịp 

thời, không ảnh hưởng lớn đến công tác chăn nuôi trên địa bàn2. Tổng đàn gia súc 

gia cầm được duy trì ổn định3. Công tác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì , 

trong tháng 6 thời tiết có mưa nhiều, các hộ có ao vẫn duy trì nuôi trồng và khai 

thác thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản cộng dồn 6 tháng ước tính đạt 48,8 tấn bằng 

100,41% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 0,17 tấn).  

Tổng đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2022: Tổng đàn trâu: 

1.225/1.220 con, đạt 103,28% so với kế hoạch thành phố giao, bằng 103,79% so 

với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn bò: 230/158 con, đạt 145,6% so với kế hoạch 

với kế hoạch thành phố giao, bằng 100,58% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn 

lợn: 10.152/6.785 con, đạt 149% so với kế hoạch với kế hoạch thành phố giao, 

bằng 128,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 

207.700/223.000 con, đạt 93,1% so với kế hoạch với kế hoạch thành phố giao, 

bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

c) Lâm nghiệp 

Tỷ lệ che phủ rừng hiện nay của Thành phố là 46,02% đạt 97,91% so với 

chỉ tiêu kế hoạch giao, bằng 97,85% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do 
                     

- Cây sắn: Diện tích trồng được 30/30 ha, đạt 100% KH, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2021. Năng 

suất ước đạt: 155/155 tạ/ha, đạt 100% so với kế hoạch; bằng 99,4 % so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng ước 

đạt: 465/465 tấn đạt 100% kế hoạch giao, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Rau, đậu đỗ các loại: Duy trì diện tích gieo trồng rau chuyên canh 57 ha. Nhìn chung các loại rau, màu 

phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại. 
2 Trong đợt rét đậm, rét hại tháng 2 năm 2022, trên địa bàn Thành phố đã bị thiệt hại làm chết 03 con 

trâu (01 con dưới 6 tháng tuổi, 02 con trên 6 tháng tuổi); 02 con dê (trên 6 tháng tuổi) 
3 Trong 6 tháng đầu năm 2022 giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao, nên người chăn nuôi hạn chế 

đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Thị trường đầu ra của gia súc, gia cầm gặp khó khăn (do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid- 19 và Trung Quốc hạn chế nhập hàng hóa). 
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quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, diện tích đất lâm nghiệp ngày càng bị thu hẹp, 

một phần diện tích đất đã được thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để phục vụ xây dựng các công trình, dự án quan trọng của Thành phố. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng thường xuyên 

được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công tết trồng cây xuân 

Nhâm Dần năm 20224; thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng và triển khai Đề án "trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025" trên địa bàn Thành phố năm 2022. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2022 được tăng cường chỉ đạo5. Công tác 

khai thc rừng trồng, cây trồng phân tán cơ bản được thực hiện đúng quy định6. 

 Duy trì số cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố là 15 

cơ sở với 463 cá thể trong đó có 63 cá thể động vật quý hiếm, 400 cá thể động 

vật rừng thông thường. Xử lý nghiêm việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và 

quản lý, bảo vệ động vật hoang dã7. 

d) Thủy lợi và phòng, chống thiên tai 

Chỉ đạo triển khai các nội dung đảm bảo nguồn nước, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp vụ Đông - Xuân 2021 - 2022 và dân sinh . Phát động phong trào 

nhân dân làm thủy lợi, thực hiện việc tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia 

cố các phai, đập, kênh, mương để khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, kết quả UBND các xã, phường đã huy động nhân dân nạo vét 

được 112,3 km kênh mương thủy lợi. Phối hợp với các đơn vị sở ngành liên quan 

kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất 

nông nghiệp để đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. 

Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và các văn bản liên quan 

để kịp thời thông tin và chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với các tình huống 

thời tiết nguy hiểm. Ban chỉ huy PTDS, PCTT, TKCN, CH & PCCC đã chủ 

động kiểm tra đánh giá và đưa ra phương án khắc phục các vị trí sạt lở tại phường 

Hòa Chung và phường Sông Hiến, Tân Giang, Ngọc Xuân và một số điểm có 

nguy cơ mất an toàn cao. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng và chống, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu phát sinh trong 

                     
4 Tổ chức trồng 32 cây sao đen tại công trình kè bờ phải Sông Hiến thuộc địa phận phường Hợp Giang) 
5 Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 02 vụ cháy rừng trên địa bàn phường Sông Bằng và phường Đề Thám 

gây thiệt hại đến rừng với tổng diện tích 1,79 ha (rừng trồng keo, thông, sa mộc). Diện tích rừng trồng mới tập 

trung 41,09 ha. 
6 Khai thác rừng trồng 35,12 ha với khối lượng 1.472,3 m3, khai thác cây trồng phân tán 13 m3. Triển 

khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch thu và chi 

trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Hiện nay đã phê duyệt phương án quản 

lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các xã, phường: Vĩnh Quang, Hưng Đạo, Ngọc Xuân 

và Tân Giang 
7 Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp: phát hiện  01 vụ vi phạm về nuôi nhốt động vật hoang 

dã tại phường Tân Giang và phát hiện 03 vụ phá rừng trái phép trên địa bàn xã Chu Trinh với diện tích 0,8 ha, 

tịch thu 5,38 m3 gỗ thông thường. Hiện nay, các vụ vi phạm đã được xử lý theo quy định, số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính  2.000.000 đồng. 
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năm 20228. Triển khai việc thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 trong 

năm 2022. Đến thời điểm hiện tại đã thu được 132.243.633 đồng trên tổng số 

4.362.141.000 đồng. 

đ) Công tác xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; Thành lập và 

kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG thành phố Cao Bằng 

giai đoạn 2021- 2025; thành lập, kiện toàn Văn phòng điều phối NTM Thành phố 

giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho 

BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2025; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 

và kết quả xây dựng xóm điểm NTM kiểu mẫu; phương hướng nhiệm vụ năm 

20229; công nhận xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 đối với 3 xóm 

của 3 xã trên địa bàn thành phố; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí 

theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 tại các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu 

Trinh (kết quả: Đối với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: xã Hưng Đạo 

đạt 15/19 tiêu chí, xã Vĩnh Quang đạt 14/19 tiêu chí, xã Chu Trinh đạt 11/19 tiêu 

chí; Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Xã Hưng Đạo đạt 09/19 tiêu 

chí, xã Vĩnh Quang đạt 08/19 tiêu chí, xã Chu Trinh đạt 04/19 tiêu chí). 

Tập trung chỉ đạo đánh giá và dự kiến điều kiện phấn dấu theo tiêu chí mới 

về chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (năm 2023 

- xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2024 - xã Hưng Đạo đạt nông thôn 

mới nâng cao, xã Vĩnh Quang đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2025 – xã Hưng 

Đạo đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xã Vĩnh Quang đạt nông thôn mới nâng cao, xã 

Chu Trinh đạt chuẩn nông thôn mới); Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, định 

hướng các đơn vị xây dựng sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo 

quy định; Hoàn thành báo cáo tỉnh nhu cầu kinh phí về xây dựng chương trình 

Mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025. 

2.2.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ 

- Sản xuất công nghiệp -TTCN: UBND Thành phố luông quan tâm, chỉ 

đạo và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

trong sản xuất kinh doanh. Sau dãn cách do Covid-19 đã chỉ đạo trên địa bàn, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại và số cơ sở, số động lao động 

sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động ổn định, tăng thời gian hoạt động so với 

các tháng trước.Trong 6 tháng, hoạt động kinh doanh sản xuất CN-TTCN cơ bản 

được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) đạt 167,5/363,5 

                     
8 Trong tháng 6 xảy ra 1 vụ đuối nước làm chết 01 người tại hồ Khuổi Khoán, xã Vĩnh Quang. Sau khi 

nhận được tin báo Ban Chỉ huy PTDS, PCTT, TKCN, CH & PCCC Thành phố đã huy động lực lượng, phương 

tiện tham gia tìm kiếm. 
9 Tại Hội nghị đã thực hiện công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình trong xây dựng xóm 

điểm nông thôn mới kiểu mẫu tại Thành phố Cao Bằng trong năm 2021 cho 06 tập thể và 12 cá nhân có nhiều 

thành tích, đóng góp trong việc triển khai thực hiện Chương trình được khen thưởng tại Hội nghị với tổng mức 

khen thưởng là: 11.448.000 đồng. 
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tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm, đạt 94.6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

Hộ cá thể đạt: 92,0 tỷ đồng; Hợp tác xã đạt: 75,5 tỷ đồng. 

- Thương mại – Dịch vụ: Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ đạo 

Công tác phối kết hợp kiểm tra, kiểm soát giữa các ngành chức năng được tăng 

cường. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm nhằm đảm bảo lợi ích 

cho người tiêu dùng. Ước tính tổng mức lưu chuyển hàng hóa thương mại dịch vụ 

đạt: 2.130,532/5.409 tỷ đồng; đạt: 40% so với kế hoạch, bằng 80% so với cùng kỳ 

năm 2021, trong đó: Hộ cá thể đạt: 1.141,9462 tỷ đồng; Hợp tác xã đạt: 169,1 tỷ 

đồng. Tập trung xây dựng phương án kinh doanh khai thác chợ Sông Hiến. Tổ chức 

đối thoại đối với 14 hộ kinh doanh tại Chợ Xanh để tuyên truyền, vận động các hộ 

kinh doanh chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Phố đi bộ 

ven sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng năm 2022 qua kiểm tra phát hiện đa số các cơ sở chưa thực hiện đầy 

đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giết mổ gia súc; UBND 

thành phố đã ban hành văn bản tiếp tục tăng cường công tác quản lý các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn và hướng dẫn các cơ sở chấp hành tốt các 

quy định của pháp luật về công tác giết mổ gia súc, gia cầm.  

- Dịch vụ du lịch: Thực hiện chủ trương mở cửa du lịch từ 15 tháng 3 

năm 2022, các tuyến du lịch trong không gian Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng được khôi phục; Ngày 08/4/2022, phố đi bộ Kim 

Đồng hoạt động trở lại, tiếp tục phát huy vị thế của một điểm đến thân thiện, tiện 

ích, tạo dựng được một không gian văn hóa tụ hội bản sắc Nhân dân các dân tộc. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, đón 48.615 lượt du khách (Khách quốc tế 

là 333 lượt; khách nội địa là 48.282 lượt), đạt tỷ lệ 32,4% so với mục tiêu kế 

hoạch năm. 

- Dịch vụ vận tải: Trong 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu vận tải ước đạt 

121,47 tỷ đồng, bằng 101,29% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu 

vận tải hành khách ước đạt 95,69 tỷ đồng, bằng 99,77% so với cùng kỳ năm 

2021; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 25,45 tỷ đồng, bằng 107,47% so với 

cùng kỳ năm 2021. Tổng số hành khách vận chuyển 6 tháng ước đạt 872,65 

nghìn hành khách, bằng 98,47% so với cùng kỳ năm 2021; Khối lượng vận 

chuyển hàng hóa 6 tháng ước đạt 87,55 nghìn tấn, bằng 125,74% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

2.2.3. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, đô thị 

Giải ngân vốn đầu tư công: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, 

các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản một cách quyết liệt ngay từ đầu năm. 

Tổng số vốn được giao đến thời điểm báo cáo là 348,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế do trong những tháng đầu năm 

tập trung vào hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư và hoàn trả tạm ứng năm trước; 
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tính đến ngày 15/6/2022 giải ngân được 23,623/348,8 tỷ đồng, đạt 6,8% kế hoạch 

vốn giao. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2022 đạt 108,592/242,695  tỷ đồng bằng 

44,74% kế hoạch giao. 

Quy hoạch: Lập quy hoạch chi tiết dựng dự án phát triển đô thị Bắc Sông 

Hiến, tỷ lệ 1/500 (Đã thực hiện xong bước thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết dựng dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, tỷ lệ 1/500); tổ chức 

lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư về nhiệm vụ thiết kế và đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Trung tâm chỉ huy công an tỉnh Cao Bằng; trình UBND 

tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần lô đất số 63 thuộc đồ án quy hoạch 

chi tiết Khu đô thị mới phường Đề Thám. Cung cấp số liệu, tài liệu gửi Sở Xây 

dựng phục vụ nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/10.000”; thẩm định đánh giá năng 

lực pháp nhân tham gia tư vấn lập quy hoạch các dự án phát triển đô thị thành 

phố Cao Bằng (dự án 1A, 5D, 14A…) 

Trong 6 tháng đầu năm đã phê duyệt 01 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết và 01 Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết gồm: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

khu tái định cư I thuộc dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới 

thành phố Cao Bằng (điều chỉnh chức năng dãy lô C2A) và phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, tỷ lệ 1/500. 

Xây dựng: Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình chuyển tiếp và triển 

khai các dự án năm 2022 theo kế hoạch giao; triển khai thực hiện công trình điện 

chiếu sáng ngõ xóm, khu dân cư với 66 ngõ xóm đã tiến hành bàn giao vật tư 

điện chiếu sáng cho các tổ dân phố, dự kiến trong 6 tháng hoàn thành đưa vào 

sử dụng; kết quả hoàn thành 66/60 ngõ đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Triển khai thực hiện công trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng đường giao thông 

ngõ xóm, thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 320 hồ sơ cấp giấy phép 

xây dựng (bằng 86,5% so với năm 2021); cấp giấy phép xây dựng 287 hồ sơ (đạt 

88% so với cùng kỳ) điều chỉnh 19 hồ sơ, gia hạn 01 hồ sơ, không đủ điều kiện 

cấp giấy phép 13 hồ sơ; chủ đầu tư rút: 44 hồ sơ; đang trong quá trình thẩm định 

33 hồ sơ. 

Giao thông vận tải: Xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

năm 2022. Triển khai kế hoạch thực hiện duy tu các tuyến đường tỉnh, huyện, xã 

năm 2022;Báo cáo và cung cấp hồ sơ sửa chữa định kỳ và bảo dưỡng thường 

xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của tỉnh Ủy về 

phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, hạ tầng số) trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 

Đô thị: Công tác quản lý đô thị đã được tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện, tình hình trật tự đô thị trong 6 tháng đầu năm cơ bản được đảm 

bảo đã tổ chức đánh giá kết quả 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 



8 

 

Giang, xây dựng Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 22/4/2022 trình UBND tỉnh 

xem xét phê duyệt ban hành một số tuyến đường, phố thành đường một chiều 

đối với ô tô và bổ sung một số tuyến đường, phố được phép đỗ xe có thu phí trên 

địa bàn phường Hợp Giang, thành phố cao Bằng.  

Công tác trồng cây xanh đô thị được quan tâm chú trọng và triển khai thực 

hiện có hiệu quả: Trong 6 tháng đầu năm trồng được 429/1000 cây xanh đô thị 

(đạt 42,9%) trên một số địa bàn phường xã; chỉ đạo rà soát cắt tỉa cây xanh đô 

thị trước mùa mưa bão năm 2022. 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố Cao Bằng 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, thành phố đã chỉ đạo tổ chức rà soát chụp ảnh 

tất cả các điểm nóng nổi cộm về trật tự đô thị để làm căn cứ tổ chức giải tỏa xử 

lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa trái phép trên vỉa hè, lòng đường 

gây mất mỹ quan đô thị; rà soát các khu vực đất công đang bị lấn chiếm xây 

dựng trái phép để quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra rà soát 

các trường hợp vi phạm và xử lý kịp thời dứt điểm các điểm nóng vi phạm về 

trật tự đô thị. 

Trong 6 tháng năm 2022, tổng số công trình xây dựng được kiểm tra phát 

hiện trên địa bàn là 154 trường hợp, giảm 24,87% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, số công trình xây dựng đúng phép, có phép: 114 công trình, số công 

trình miễn phép, không phải xin phép: 07 công trình, số công trình xây dựng 

không có GPXD: 11 công trình, số công trình xây dựng sai nội dung GPXD: 11 

công trình; số công trình xây dựng khác: 01 công trình. Ban hành 22 Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 542.750.000đ; số tiền đã nộp vào 

NSNN là 3.59.765.000đ (trong đó 04 Quyết định ban hành trong năm 2021 sang 

năm 2022 nộp xử phạt với tổng số tiền 82.961.000đ, 15/19 Quyết định ban hành 

trong năm 2022 đã nộp phạt với số tiền là 276.804.000đ). Ban hành 01 Quyết 

định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại phường Tân 

Giang, 02 thông báo tháo dỡ công trình vi phạm tại phường Sông Bằng. 

2.2.4. Công tác quản lý, điều hành ngân sách  

UBND Thành phố ban hành Quyết định giao dự toán thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022. Tập trung chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách 

ngay từ đầu năm. Ban hành kế hoạch triển khai thực thiện công tác thu, chi, quản 

lý ngân sách giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Xây dựng kịch bản chi tiết 

thu ngân sách năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 của các đơn vị; Thực 

hiện quyết toán NSNN năm 2021 các đơn vị phòng, ban thuộc đơn vị dự toán 

ngân sách cấp thành phố; các đơn vị sự nghiệp và 11 xã, phường trực thuộc 

Thành phố theo đúng quy định. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ 

thu ngân sách từ sử dụng đất và các khoản thu nội địa không bao gồm tiền sử 

dụng đất.  
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Tính đến ngày 15/6/2022, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu 

được: 143,052 tỷ đồng/403 tỷ đồng, đạt 35,5% KH do UBND tỉnh giao, đạt 

25,3%KH do HĐND thành phố giao. 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: 78,773tỷ/234,05 tỷ đồng, đạt 33,7% kế hoạch giao. So với tiến độ cơ 

bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố. Chi thường xuyên đến 

ngày 15/6/2022  đạt 121.131 triệu đồng, đạt 31,57% dự toán năm. Ước thực hiện 

hết 30/6/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu được: 154 tỷ 

đồng/403 tỷ đồng, đạt 38,2% KH do UBND tỉnh giao, đạt 27%KH do HĐND 

thành phố giao. 

2.2.5. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được thực hiện triển khai thực 

hiện theo quy định. 

Công tác thống kê đất đai hàng năm đảm bảo kịp thời phục vụ cung cấp 

thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm. Việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng đảm bảo kịp thời, phù hợp 

với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; Công tác thu 

hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa quyền 

sử dụng đất được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định10. 

Công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn được tăng cường. rà soát, đánh giá và báo cáo đề xuất với 

UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện Quy hoạch khu vực khai thác, sản xuất vật 

liệu xây dựng tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; rà soát, tổng hợp và cung 

cấp thông tin về khối lượng đất, đá thải phát sinh khi thi công, xây dựng các 

công trình trên địa bàn để có thể huy động sử dụng trong Đề án chính sách khai 

thác vật liệu xây dựng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025; duyệt phê duyệt 03/03 hồ sơ xin san 

gạt, cải tạo mặt bằng. 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường; chất 

lượng môi trường trên địa bàn được đảm bảo; những vấn đề bức xúc về thu gom, 

xử lý rác thải, chất thải trong chăn nuôi, vi phạm về bảo vệ môi trường được 

                     
10 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cấp giấy chứng nhận lần đầu được 98 hồ sơ. Đính chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất được 31 hồ sơ; Tổng thu tiền sử dụng đất được với số tiền là: 26.016.059.114 đồng; phê 

duyệt chuyển mục đích sử dụng đất được 166 hồ sơ/ 197 hồ sơ. Còn 31 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Giao 

đất tái định cư được 06 hộ; Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01 hộ; Giao đất không thông qua hình 

thức đấu giá sử dụng đất: 10 hồ sơ; Giao đất trúng đấu giá 30 trường hợp. Hoàn thành thẩm định hồ sơ Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 99 hồ sơ, trong đó 44 hồ sơ thuộc dự án do thành phố làm chủ đầu tư, với 

giá trị 7.172.642.553 đồng/diện tích là 9.925 m2; 55 trường hợp đối với các dự án không phải thành phố làm chủ 

đầu tư với số tiền trên giá trị 5.133.573.352 đồng/diện tích 19,17ha 
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kiểm soát và tập trung giải quyết kịp thời11. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.      

Công tác xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản: 

22 trường hợp, trong đó: 17 trường hợp về đất đai và 05 trường hợp về lĩnh vực 

môi trường, với tổng số tiền 240.750.000 đồng 

2.2.6. Công tác phát triển quỹ đất và GPMB 

Công tác tạo lập, phát triển quỹ đất: Tiếp tục triển khai thi công các công 

trình trọng điểm như: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, 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;Phố đi bộ ven Sông Bằng, phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng… tiến độ thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. 

Ngày 12/5/2022, tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành 

ủy với đại diện các hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án: Khắc phục 

hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở tổ 16, phường Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng để vận động nhân dân trong khu vực dự án đồng lòng, đồng thuận, 

ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án khắc 

phục hậu quả thiên tai, để Dự án sớm hoàn thành theo quy định.  

Trình UBND tỉnh Cao Bằng thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Khuổi Đưa, 

phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Dự án Khu tái định 

cư phục vụ GPMB dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa; Khu tái định cư và 

Khu đô thị tại khu 2A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Khu đất tập thể 

công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, phường Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các hạng 

mục bổ sung Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới thành phố 

Cao Bằng, Dự án khu tái định cư 2 khu đô thị mới thành phố Cao Bằng. 

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất:  

Trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với các địa chỉ thửa đất: Khu tái 

định cư khu Đô thị mới phường Đề Thám; Khu CN6, phường Đề Thám; Khu tái 

định cư trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng; Khu tái định cư Khu công nghiệp 

Đề Thám; Khu tái định cư 2 Duyệt Trung. Trong 6 tháng đầu năm tập trung vào 

công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên chưa có địa chỉ đất nào được tổ chức đấu 

                     
11 Thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị cử tri về việc gây ô nhiễm môi trường của xưởng 

men Việt Thùy, thuộc tổ dân phố 06, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; kiểm tra xác minh Theo phản 

ánh trên trang thông tin điện tử kết nối CaoBằng (địa chỉ Website: https://admin.ketnoi.caobang.gov.vn/) có phản 

ánh việc Công ty cổ phần xây dựng và chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng, địa chỉ: Tổ 8, phường Sông  Bằng, 

thành  phố Cao  Bằng, tỉnh Cao Bằng đổ hóa chất ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân; Kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 tại tổ dân phố 05, phường 

Sông Hiến; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Phúc An Lâm tại tổ dân phố 8, phường 

Ngọc Xuân,… 

https://admin.ketnoi.caobang.gov.vn/
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giá, dự kiến trong tháng 6 kết quả đấu giá và thu từ đất sẽ khả quan. Đối với các 

địa chỉ đấu giá đất còn lại đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định giá đất 

cụ thể để có thể đưa ra đấu giá trong quý III/2022. 

Công tác giải phóng mặt bằng: Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân tổng cộng: 368 trường hợp12; Tổ chức đo đạc kiểm đếm đối 

với hộ gia đình, cá nhân tổng cộng: 382 trường hợp13; Trình phê duyệt phương 

án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với 114 trường hợp, với tổng giá trị là 

14.313.246.471 đồng14; Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 96 trường hợp với 

tổng giá trị là 12.445.934.263 đồng15; Tổ chức nhận bàn giao mặt bằng đối với 

39 trường hợp với tổng diện tích là 70.117m2 16. 

2.2.7. Công tác Khoa học và Công nghệ 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

khoa học và công nghệ (KH&CN). Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ 

thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng cấp cơ sở 

của sáng kiến, đề tài khoa học. Triển khai nhiệm vụ đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với 

sáng kiến ngành giáo dục năm 2022. Hiện nay, số sáng kiến đề nghị Hội đồng 

đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở là 123 sáng kiến (trong 

đó khối mầm non: 50 sáng kiến, khối tiểu học 49 sáng kiến, khối THCS:18 sáng 

                     
12 Ban hành Thông báo thu hồi đất: 368 trường hợp (thuộc dự án: Phát triển khu đô thị 7A; Khu tái định 

cư I đường phía Nam; Đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phía 

bên ngoài Viện kiểm sát nhân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng xuất tuyến trung áp 22KV và 

35KV sau TBA 110KV Chu Trinh; Phát triển đô thị 3A). 
13 Tổ chức đo đạc kiểm đếm: 382 hộ gia đình, cá nhân (thuộc dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai và di 

dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư 

bờ phải sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng; Kè chống sạt lở 

ổn định dân cư Cao Bình xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam 

khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, hạng mục: Tuyến nhánh số 17; Đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu 

công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng thuộc 

khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An (thuộc địa phận xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng); Cải 

tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng; 

Khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa, Hạng mục: Bãi thải số 03; Phát triển đô thị số 7A, phường Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ).  
14 Trình phê duyệt phương án 114 hộ gia đình, cá nhân với tổng giá trị là: 14.313.246.471 đồng (thuộc 

dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An 

(thuộc địa phận xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng); Phát triển đô thị số 7A, phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng). 
15 Chi trả tiền 96 hộ gia đình, cá nhân với tổng giá trị 12.445.934.263 đồng (thuộc dự án: Kè chống sạt 

lở bờ, ổn định dân cư bờ phải sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông 

Bằng; Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, hạng mục: Tuyến nhánh số 17; Khu tái định cư 

đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Khu I); Đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu công 

nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Phát triển đô thị số 7A, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng).   
16Nhận bàn giao mặt bằng 39 hộ với diện tích 70.117 m2 (thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân 

cư bờ phải sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng; Kè chống sạt 

lở ổn định dân cư Cao Bình xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía 

Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, hạng mục: Tuyến nhánh số 17; Khu tái định cư đường phía Nam khu 

đô thị mới thành phố Cao Bằng (Khu I); Đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Phát triển đô thị số 7A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng; Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng; Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ 

trợ và hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). 
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kiến. Kết quả đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đạt 83/117 sáng kiến 

đạt cấp cơ sở và đề nghị tỉnh công nhận sáng kiến đạt phạm vi hành hưởng cấp 

tỉnh đối với 03 hồ sơ. Phối hợp với sở Khoa học và công nghệ nghiên cứu đề 

xuất bổ sung một số nội dung liên quan đến đơn vị thành phố đối với 02 đề án 

do sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu xây dựng.  

Đề xuất đặt hàng 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 

với nội dung “Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình mẫu 

về quản lý chất thải tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng” và “Nghiên cứu xác định khu vực thích hợp cho phát triển homestay, 

farmstay trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của chuyên mục nông sản trên trang thông tin 

điện tử Thành phố nhằm giới thiệu quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố. Vận động duy trì và phát triển các mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: trồng rau thủy canh, dây tây, nho, nấm 

hương, dưa lưới... 

2.2.8. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã 

Chỉ đạo tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển; 

triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Trong 6 tháng thành lập mới 187 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 68.432 

triệu đồng; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với 145 hộ kinh doanh 

với tổng số vốn đăng ký 7.830 triệu đồng. Thành lập mới 01 HTX đạt 50% KH 

giao, so với cùng kỳ đạt 100%. Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, các hộ kinh 

doanh thực hiện các chính sách miễn giảm thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19 theo quy định. 

2.3. Lĩnh vực Văn hóa, xã hội 

2.3.1. Văn hóa - Thể thao 

- Văn hóa: Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng đảm bảo an toàn, lành mạnh, ý  nghĩa; chỉ đạo triển khai công tác gia 

đình và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

năm 2022; chỉ đạo các xã, phường triển khai bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy 

ước các xóm, tổ dân phố trong năm 2022; ban hành Đề án phát huy giá trị di 

tích, di sản gắn với phát triển du lịch bền vững thành phố Cao Bằng, giai đoạn 

2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

tình hình chấp hành pháp luật lĩnh vực văn hóa - thông tin trong dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và Lễ hội trên địa bàn TPCB năm 2022, kết quả: Cơ bản các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin, quảng cáo tuân thủ các quy định của 

Nhà nước, không phát hiện cơ sở thuộc diện tạm dừng hoạt động cố tình kinh 

doanh theo quy định. 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng ban hành 

Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Kỷ niệm 10 xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng; tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành 
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phố Cao Bằng năm 2022 và Chương trình Nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2022) với 16 đoàn tham 

gia (78 tiết mục, gần 600 diễn viên). Hội diễn đã thu hút nhiều đối tượng trên địa 

bàn tham gia; ban hành Kế hoạch phát động Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về thành 

phố Cao Bằng" năm 2022 chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022); Kế hoạch phát động Cuộc thi ảnh 

đẹp 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (2012 - 2022); chấp 

thuận địa điểm quảng cáo ngắn hạn 21 trường hợp, cấp phép đủ điều kiện hoạt 

động kinh doanh karaoke 02 trường hợp. Qua kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa - thông tin phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 04 

trường hợp, với tổng số tiền phạt 40.000.000 đồng. 

- Thể thao: Tổ chức Tháng hoạt động thể dục -thể thao, Ngày chạy 

Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thành phố Cao Bằng năm 2022, 

ngày 26/3/2022, với 660 người tham gia; Tổ chức giải cầu lông mở rộng thành 

phố Cao Bằng năm 2022, thu hút 08 đoàn tham gia với 66 vận động viên. Tổ 

chức hoạt động giao lưu môn Lày cỏ và Vật tay trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, 

thu hút khách du lịch và nhân dân trên địa bàn tham gia với hơn 450 lượt người. 

Tổ chức các giải thể thao quần chúng chào mừng kỷ niệm các sự kiện quan trọng 

hướng tới kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng. 

2.3.2. Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các đơn vị trường học đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình và 

hoàn thành kế hoạch giáo dục đối với các cấp học; Trong thời gian học sinh nghỉ 

dịch tại nhà, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện dạy học trực tuyến 

đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra.  

Kịp thời chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị mọi điều kiện đón học sinh đi 

học trở lại, tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm 

bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các đơn vị trường học trên địa bàn 

thành phố; tổ chức tốt cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 6,7,8,9; các cuộc 

thi do cấp trên tổ chức. 

Thực hiện đề án “Xã hội hóa giáo dục mầm non ngoài công lập giai đoạn 

2021 – 2025, tầm nhìn 2030” trên địa bàn thành phố Cao Bằng, thành lập mới 4 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Kêu gọi tài trợ của 2 đơn vị Viettel và VNPT trao tặng 

40 máy tính bảng cho học sinh nghèo có đủ thiết bị tham gia học trực tuyến với 

tổng giá trị là 104.000.000 (Một trăm linh tư triệu đồng chẵn). Đảm bảo không 

có học sinh bị bỏ lại phía sau. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã 

hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Tiếp tục 

duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên 

địa bàn thành phố; tiếp tục duy trì, giữ vững đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 

3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, đạt chuẩn xoá mũ chữ mức độ 2.  

Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động trực 

thuộc phòng GD&ĐT thành phố và các nội dung thi đua khen thưởng năm học 

2021 - 2022. Đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo đúng Quyết định 
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1377/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh. 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch hệ thống trường, lớp, nâng 

cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy và học, thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, chỉ đạo 

công tác rà soát, kiểm tra, tư vấn các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài để 

công nhận trường đạt kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ đạo rà soát các tiêu chí cơ sở vật chất đối với 08 

trường đề nghị công nhận lại và công nhận mới theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

tuy nhiên chỉ có 03 trường (MN 19/5 và TH Tân An, THCS Cao Bình) đảm bảo 

điều kiện cơ sở vật chất theo quy định đề nghị công nhận lại trường chuẩn Quốc 

gia. Thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022, chuẩn bị tốt các điều kiện hỗ trợ kỳ thi. 

 2.3.3. Y tế 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe của Nhân dân. Công tác khám bệnh, chữa bệnh được duy trì thực hiện tốt 

với 14.058 lượt, vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường 

xuyên, hiệu quả, luôn đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, thực hiện đúng 

các quy định trong chương trình tiêm chủng17. Công tác duy trì tiêu chí Quốc gia 

về Y tế xã được duy trì thường xuyên, tỷ lệ dinh dưỡng nhẹ cân trẻ em dưới 5 

tuổi là 10,50%. Số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 là 271 trẻ giảm 11 trẻ so 

với cùng kỳ năm 2021 trong đó có 9 trẻ là con thứ 3 tăng 1 trẻ so với cùng kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ đạo tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm được 73 cơ sở thực phẩm, trong đó có 06 cơ sở có hành vi vi phạm 

về an toàn thực phẩm, xử phạt với tổng số tiền 15.500.000 đồng. Qua các đợt 

kiểm tra đoàn đánh giá các cơ sở được kiểm tra cơ bản đã thực hiện tốt các quy 

định của Nhà nước trong sản xuất, chế biến và kinh doanh. Tuy nhiên, còn một 

số cơ sở kinh doanh sắp xếp hàng hóa chưa gọn gàng, giấy khám sức khỏe của 

nhân viên đã hết hạn…;Ban hành Kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

tổ chức kiểm tra liên ngành về kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm 

trên địa bàn thành phố. 

Trong 6 tháng đầu năm, phát hiện và điều tra được 04 ca bệnh đau mắt đỏ, 

187 ca cúm thông thường, tiêu chảy 25 ca, tất cả các trường hợp mắc bệnh được 

phát hiện và điều trị, xử lý kịp thời, không có tử vong.  

2.3.4. Lao động việc làm và an sinh xã hội 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác lao động - việc 

làm. Chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nắm tình hình lao 

                     
17Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi 450/1.078, đạt 41,7%. Tỷ lệ tiêm phòng 6 vắc xin uốn ván 

cho phụ nữ có thai mũi 2 (+) 340/1.078 đạt 31,5%. Tỷ lệ tiêm vắc xin MR cho trẻ đủ 18 tháng tuổi 390/1.030 

đạt 37,8%, tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin DPT cho trẻ đủ 18 tháng tuổi 390/1.030 đạt 37,8%, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan 

B sơ sinh 12/12 đạt 100%, tiêm viêm não nhật bản B 450/1.060 đạt 42,4%. 
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động, thông tin thị trường lao động để cung cấp thông tin thị trường lao động; 

kết nối doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm tạo việc làm cho người lao động. 

Triển khai Tháng Công nhân và An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; tháng Hành 

động vì trẻ em; tổ chức kiểm tra An toàn, vệ sinh lao động đối với 04 doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công, người nghèo, 

các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng số tiền quà 768.600.000đ 

trong đó: tiền mặt: 674.600.000đ, quà hiện vật (bánh chưng, bánh kẹo, nhu yếu 

phẩm khác): trị giá 94.000.000 đ cho 1.590 trường hợp (228 hộ nghèo, 197 hộ 

cận nghèo, 38 người là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học, 23 trẻ em 

mồ côi, 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 568 người khuyết tật, 436 

người cao tuổi), tiếp nhận và phối hợp tổ chức trao tặng 200 suất quà cho hộ 

nghèo do của Quỹ Thiện tâm Vingroup tài trợ. 

Thực hiện cấp phát gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán với tổng số gạo là 

21.625kg cho 1141 khẩu/ 505 hộ (15kg/1 người) đảm bảo mọi người, mọi nhà 

đều được đón Tết đầy đủ. Triển khai cứu đói giáp hạt năm 2022 cho 485 hộ bao 

gồm 1.409 khẩu với tổng số gạo hỗ trợ 21.135kg. Thực hiện chính sách bảo hiểm 

y tế theo quy định: Gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người có công, thân 

nhân người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu 

số, thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng bảo trợ xã hội18; tiếp tục thực hiện tốt công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, bình đẳng giới, phòng 

chống tệ nạn mại dâm, ma tuý... 

Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-

2025. Kết quả có 228 hộ nghèo (1,16%), 197 hộ cận nghèo (1,0%); duy trì tỷ lệ 

hộ nghèo dưới 1,2%, phường Hợp Giang không có hộ nghèo. Chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác chăm lo cho người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã 

hội. Giải quyết chế độ cho 36 thân nhân của người có công từ trần đề nghị hưởng 

trợ cấp tuất một lần, mai táng phí và trợ cấp hàng tháng, nộp Sở 32 hồ sơ đề nghị 

mới. Thăm tặng 70 suất quà cho người khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật 

Việt Nam 18/4/2022; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe người có công với CM, người cao tuổi, trẻ em, 

người khuyết tật… giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.  Ban hành Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 

27/7/2022). 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch năm 2022 “Cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới nhà bia ghi tên các liệt sĩ tại các phường, xã giai đoạn 2021-2025” đối 

với Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại phường Tân Giang và phường Sông Hiến; tổ chức 

khảo sát, thu thập thông tin và báo cáo xin chủ trương của Tỉnh ủy  để sửa chữa, 

                     
18 Hộ nghèo: 525 thẻ; hộ cận nghèo theo QĐ 705: 201 thẻ; hộ cận nghèo theo QĐ 797: 282 thẻ, người 

có công, thân nhân người có công, tổng số 3.610 thẻ, đối tượng bảo trợ xã hội: 1167 thẻ 
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cải tạo, nâng cấp phần mộ các đồng chí nguyên Lãnh đạo của Tỉnh Cao Bằng 

qua các thời kỳ, an táng tại Nghĩa trang Thanh sơn, thành phố Cao Bằng. 

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm thực hiện. Bên 

cạnh nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ phân bổ, tích cực 

kêu gọi vận động nguồn lực xã hội hóa xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ 

nghèo. Đã hoàn thành xây mới 19 nhà, kinh phí hỗ trợ 1.804.525.000đ; hỗ trợ 

sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 870.000.000đ (tăng 12 nhà so với năm 

2021), đảm bảo hoàn thành trước tháng 6/2022. 

2.3.5. Thông tin và Truyền thông 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Tuyên truyền kỷ niệm 81 

năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2022); 92 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022); mừng Đảng mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022; Lễ Giao nhận quân năm 2022; Hội nghị trực tuyến Gặp 

gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác 

Liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) 

và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022…; Phản ánh 

các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Phản ánh các hoạt 

động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và việc tổ chức các lễ hội Xuân trên 

địa bàn... 

Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 

05/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Tháng hành 

động vì trẻ em; Ngày môi trường thế giới 05/6; Ngày Báo chí cách mạng Việt 

Nam 21/6; Ngày gia đình Việt Nam 28/6... và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan 

trọng. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19 tại địa phương. 

Duy trì các trang mục, kênh thông tin theo quy định. Trong 6 tháng đầu 

năm 2022: Sản xuất 180 chương trình truyền thanh địa phương, với trên 1069 

tin, bài. Trang thông tin tuyên truyền của Trung tâm "caobangtv.góc.vn" thu hút 

từ 10-15 nghìn lượt truy cập/ngày. 

2.3.6. Công tác Dân tộc, Chữ thập đỏ 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS) trên địa bàn cơ bản ổn định, đảm bảo giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai kịp thời, đúng và đầy đủ các 

chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn góp phần nâng cao đời sống đồng bào 

các dân tộc, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận 

trong cộng đồng các dân cư.  
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Công tác Chữ Thập đỏ được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội chữ thập đỏ thành phố đã vận động và trao 

tặng được hơn 127 suất quà với tổng trị giá 51.400.000 đồng; các đơn vị điển 

hình như: Công ty cấp nước, trường tiểu học Sông Hiến, trường tiểu học Hòa 

Chung, trường tiểu học Nam Phong, trường THCS Thị Xuân, phường Ngọc 

Xuân, Sông Hiến. 

Công tác hỗ trợ, cứu trợ đạt 236.895.000 đồng, cụ thể: Ủng hộ chương 

trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với hơn 125 suất quà tổng 

trị giá 50.000.000 đồng. Hỗ trợ khẩn cấp cháy nhà với trị giá 10.000.000 đồng; 

hỗ trợ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho 2 em học sinh mồ côi cha mẹ tại xã 

Vĩnh Quang với số tiền 30.000.000 đồng; hỗ trợ 09 trường hợp bị bệnh hiểm 

nghèo, điện giật, hỏa hoạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro với trị 

giá 13.000.000 đồng. Ủng hộ gia đình 2 em học sinh trường tiểu học Tân An, 

mầm non Hòa Chung bị sát hại 80.965.000 đồng (tất cả các cơ sở Hội, Thành 

hội). Tổ chức triển khai thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022 với chủ đề “Gắn 

kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”; phối hợp với Công ty dược phẩm 

và vật tư y tế Phương Anh tổ chức trao tặng hơn 60 đơn thuốc cho những gia 

đình chính sách, các đối tượng dễ bị tổn thương khác, người già cô đơn không 

có người chăm sóc và những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi 

Covid -19 với tổng giá trị 17.700.000 đồng. Các cơ sở Hội trực thuộc thăm và 

hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ hơn 60 hộ gia đình với tổng số tiền 35.230.000 

đồng. 

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

2.4.1. Công tác Nội vụ 

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế được thực hiện đúng quy định, đảm 

bảo các hoạt động điều hành quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công 

nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021; đánh giá việc thực hiện xã hội hóa dịch 

vụ sự nghiệp công ngoài công lập; xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 

2023; Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính 

phủ giai đoạn 2022 – 2030; thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, 

biệt phái đối với 78 trường hợp 19; Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 

và bổ nhiệm đối, tiếp nhận và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị đối với 

công chức, viên chức cho 26 trường hợp.  

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức: 

nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung 

đối với công chức, viên chức, người lao động đối với 812 trường hợp; thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

                     
19 Quyết định biệt phái 16 công chức, viên chức; điều động 04 công chức, 01 viên chức; tiếp nhận vào 

làm viên chức các đơn vị sự nghiệp 13 người; tiếp nhận và phân công công tác đối với 07 công chức, tuyển dụng 

mới 01 viên chức sự nghiệp giáo dục; điều động 36 giáo viên, nhân viên về trường TH Sông Hiến do thực hiện 

sáp nhập trường. 
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113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP theo quy định20. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chú trọng, nâng cao chất 

lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, chất 

lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao21. 

Làm tốt công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 202122; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh 

hiệu ''Cờ thi đua'' năm 2021 cho 01 tập thể; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc'' năm 2021 cho 04 tập thể; tổ chức 08 cuộc 

khen thưởng chuyên đề khen thưởng cho 39 tập thể, 98 cá nhân. 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Các hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, nắm 

tình hình và xử lý nghiêm hoạt động truyền đạo trái phép. Ban hành văn bản chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, các phòng, ban chuyên môn thực hiện tăng 

cường đấu tranh với Pháp luân công trên địa bàn thành phố Cao Bằng, qua đó 

chủ động, thường xuyên nắm tình hình, rà soát, cập nhật thông tin, nắm rõ danh 

sách những người tập Pháp luân công, bỏ tập Pháp luân công tại tổ, xóm trên địa 

bàn quản lý. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên 

truyền, vận động Nhân dân đấu tranh với Pháp luân công, phát huy vai trò tự 

quản mang tính Nhân dân của khu dân cư (Bổ sung vào hương ước, quy ước của 

tổ, xóm, quy định công dân không tham gia luyện tập Pháp luân công). Chỉ đạo 

các lực lượng chức năng, BCĐ công tác tôn giáo thành phố Cao Bằng chỉ đạo, 

đấu tranh, triển khai Kế hoạch thực hiện Nội quy quản lý sân Vườn hoa trung 

tâm nhằm xử lý giải tỏa nhóm tập luyện Pháp luân công tại khu vực Vườn hoa 

trung tâm. Qua công tác chỉ đạo, đấu tranh bằng nhiều biện pháp, đến nay số 

lượng người luyện tập Pháp luân công trên địa bàn thành phố giảm còn 53 người. 

Thường xuyên kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ 

lồng ghép với kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

thành phố, xã, phường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì 

tốt các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

(TTHC). Chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng chậm, trễ trong giải quyết 

TTHC, nên tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn giảm rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm 

2022 (01/01-15/6/2022). Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 2.369 hồ sơ. Trong 

đó, số hồ sơ đã giải quyết 2294/2369 hồ sơ, đạt 97% (1891/2294 hồ sơ giải quyết 

trước hạn đạt 83%, 403/2294 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 17%; quá hạn: 0 hồ 

                     
20 Giải quyết đối với 05 người (03 viên chức giáo dục, 01 công chức cấp xã, 01 người lao động).  
21 Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 đối với 13 người; tổng 

hợp danh sách viên chức có bằng đại học nhưng chưa được xét, thi thăng hạng 12 người; Cử 21 cán bộ công 

chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Dân tộc năm 2022 và tham gia lớp lớp bồi dưỡng, kỹ 

năng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022; cử 05 công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên chính khóa 16 năm 2022 và cử 02 viên chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 97 
22 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021 giai đoạn 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 04 

cá nhân. Tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021 theo khối xã, phường cho 02 tập thể. Tặng Bằng khen của 

UBND tỉnh năm 2021 giai đoạn 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 03 tập thể. Tặng Bằng khen 

của UBND tỉnh cho 08 hộ gia đình có thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 

2021 
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sơ); số hồ sơ đang giải quyết 75/2369 hồ sơ (trong hạn 75). 

2.4.2. Công tác Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

Ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp 

luật trong công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng tại các đơn vị: UBND xã Vĩnh Quang, UBND phường 

Ngọc Xuân. Thực hiện thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước 

đối với UBND phường Duyệt Trung và UBND xã Chu Trinh; Thanh tra việc 

quản lý sử dụng nguồn kinh phí việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công 

tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đối với xã, phường trên địa bàn Thành phố. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo 

kịp thời, bám sát các văn bản pháp luật, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn được 

giao theo đúng trình tự, thủ tục, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo tiến độ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 (01/01/2022 - 15/6/2022), thành phố đã tiếp nhận 

170 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó 59 

đơn không thuộc thẩm quyền; số đơn thuộc thẩm quyền 111 đơn; đã giải quyết 

84 đơn, đang giải quyết 27 đơn. 

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, chú trọng góp 

phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tiếp tục quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí.  

2.4.3. Tư pháp 

 Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính 

thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Công tác quản lý nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì và nâng cao23. Việc triển khai Luật Phổ 

biến giáo dục pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL và các 

văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính 

trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật được 

thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính được ban hành đảm bảo đúng về mặt trình tự, thời gian, hình thức, 

nội dung, thẩm quyền24. 

Ban hành kế hoạch công tác tư pháp trọng tâm năm 2022; kế hoạch công 
                     

23 Hiện nay trên địa bàn thành phố có với 118 tổ hòa giải và 699 hòa giải viên. Kết quả các vụ việc hòa 

giải tại cơ sở 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tiếp nhận và tiến hành hòa giải 44 vụ việc: trong đó số vụ việc hòa 

giải thành là 13 vụ việc, số vụ việc hòa giải không thành là 26 vụ việc, đang hòa giải là 05. So với cùng kỳ 6 

tháng năm 2021 giảm 8 vụ việc. 
24 Tổng số vụ vi phạm hành chính, số đối tượng bị xử phạt tại cấp Thành phố : 30 vụ, 41 đối tượng; 

Tổng số vụ vi phạm, số đối tượng bị xử phạt tại cấp xã phường: 49 vụ, 61 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2021 

số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 20 vụ việc, chiếm 67%; do năm 2022 là năm xảy ra dịch bệnh COVID-

19 nên UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, xử phạt nghiêm đối với những hành vi vi phạm hành chính trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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tác hỗ trợ pháp lý trên địa bàn thành phố năm 2022. Chỉ đạo phòng chuyên môn 

xây dựng Chương trình công tác Tư pháp năm 2022 để bám sát triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ban hành kế hoạch tự kiểm tra công 

tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Hướng dẫn nghiệp 

vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022; ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật quý I, II/2022; kế hoạch tuyên truyền về Thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung 

của Công ước chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022; kiện 

toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng. Triển 

khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua mạng internet với nội dung "Tìm hiểu 

Nghị định 16/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng". Tổ chức hội nghị trực tuyến Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật quý I cho các lãnh đạo và công chức của UBND Thành phố và UBND 

các xã, phường… tiếp tục thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 bằng nhiều hình thức như 

thông qua tuyên truyền, thông qua hướng dẫn bằng văn bản, thông qua kiểm tra 

phát hiện... 

Công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện đúng quy định. Các thủ tục 

đều được giải quyết đúng thời hạn, không có hồ sơ tồn đọng25.  

2.5. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

* Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

trực thông tin liên lạc đảm bảo kịp thời nhất là trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần 2022. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng 

huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, xử lý các tình huống có thể 

xảy ra trong dịp tết Nguyên Đán. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ tiễn đưa thanh 

niên lên đường nhập ngũ năm 2022, đạt chỉ tiêu 100% cấp trên giao. Tổ chức tốt 

lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương với 90 quân nhân. Chỉ đạo 

đảm bảo tốt an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tham gia bảo vệ 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đợt giao lưu hữu nghị Quốc phòng 

Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 tại Cao Bằng. Hướng dẫn các địa phương thực 

hiện diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ tại xã Chu Trinh, Hưng Đạo; thực 

hiện tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ đơn vị 

có hoàn cảnh khó khăn 30 trường hợp với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. 

* Công tác an ninh, trật tự:  

Làm tốt công tác quản lý pháo nổ trên địa bàn dịp tết nguyên đán và lễ 

thanh minh 2022, không phát sinh hiện tượng đốt pháo trên địa bàn thành phố.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

                     
25 Trong 6 tháng, đã thực hiện giải quyết thủ tục: Cải chính, thay đổi xác định lại dân tộc là: 73 trường 

hợp. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 06 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 03 trường hợp; Giải 

quyết được 835 trường hợp chứng thực; Chứng thực chữ ký người dịch: 83 trường hợp; 0 trường hợp được nhận 

nuôi con nuôi tại cấp thành phố, So với 6 tháng đầu năm 2021 không tăng. 
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biên giới; tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn đưa người Việt Nam xuất cảnh 

trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép; đảm bảo tiến độ thực hiện dự 

án cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường; công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông được duy trì; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững, ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; không có hoạt 

động nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên 

địa bàn thành phố xảy ra 22 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 25 đối tượng, điều 

tra, khám phá 22/22 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%, khởi tố 30 vụ/36 bị 

can. Phát hiện, bắt giữ 70 vụ/85 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy; đang điều tra giải quyết 07 vụ/10 đối tượng. Trong 6 thngs 

đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 

làm chết 08 người, bị thương 4 người ước tính thiệt hại về tài sản 122.500.000đ. 

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an thành phố đã ra quyết định 

xử phạt VPHC 742 quyết định; lập biên bản vi phạm hành chính đối với 696 trường 

hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; tạm giữ 12 ô tô, 228 mô tô, tước giấy 

phép lái xe 98 trường hợp; nộp ngân sách nhà nước 879.092.000đ. 

II. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

Tháng 6 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố đã tập trung bám sát từng 

nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo 

điều hành quyết liệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc nỗ lực tổ chức thực hiện đảm 

bảo đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2022 được chỉ đạo quyết liệt, đồng thời yêu cầu đơn vị xây 

dựng kế hoạch phân công cụ thể từng cá nhân phụ trách việc thực hiện từng chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao. Các đề án của Tỉnh, và các đề án trọng tâm của thành 

phố được tập trung triển khai bằng các Kế hoạch của giai đoạn và Kế hoạch thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể của năm 2022 (là năm đầu thực hiện một số đề án trọng 

tâm, trọng điểm của Thành phố). Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành 

phố tiếp tục được duy trì. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp diễn ra theo đúng 

tiến độ. Công tác chăm sóc và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

thành phố được quan tâm. Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo sát sao, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng. Các nhiệm vụ 

quản lý, sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm được tập trung chỉ đạo, tiến độ thu 

ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố. Công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường đảm bảo đúng quy định của 

nhà nước. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp 

tục thực hiện tốt. Công tác giáo dục đào tạo. Công tác đảm bảo an sinh xã hội 

được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy 

trì ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu 

năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như: 

- Tỷ lệ thu ngân sách còn đạt thấp, một số đơn vị ngừng, nghỉ kinh doanh 

trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời 

một số chính sách miễn giảm thuế nên đã ảnh hưởng tới tiến thu ngân sách của 

Thành phố 

- Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, nguyên nhân trong tháng 1/2022 các chủ 

đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được phép kéo 

dài thời gian giải ngân sang năm 2022 và nghỉ tết kéo dài nên ảnh hưởng tới tiến 

độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 

- Hoạt động kinh doanh sản xuất giảm, một số mặt hàng sản xuất chưa 

nhiều, tiêu thụ chưa ổn định, khách hàng chưa có nhu cầu cao dẫn đến Giá trị 

sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch giao.  

- Công tác trật tự đô thị mặc dù đã có chỉ đạo quyết liệt tuy nhiên tình 

trạng vi phạm trật tự đô thị, xây dựng vẫn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu do ý 

thức chấp hành của người dân chưa tốt, chưa chấp hành các quy định trong hoạt 

động xây dựng, quy hoạch. 

- Việc giải quyết một số ít đơn thư khiếu nại vẫn còn chậm. Nguyên nhân 

do một số vụ việc phức tạp, cần thời gian để xác minh, xử lý. Bên cạnh đó, có 

một số vụ việc tồn đọng do lịch sử để lại, cần sự vào cuộc của các cấp chính 

quyền và sự phối hợp của các sở, ban ngành mới có thể giải quyết được. 

- Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, vi phạm về an toàn giao thông còn 

xảy ra... 

III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

1. Phòng chống dịch COVID-19 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Trung 

Ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực 

thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế và đảm bảo nguồn kinh 

phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

chịu tác động của dịch bệnh. Tập trung tăng cường triển khai tiêm vắc xin 

COVID-19 nhắc lại bổ sung cho người trên 18 tuổi trở lên; triển khai đúng kế 

hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

2. Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội 

2.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

Chỉ đạo chăm sóc tốt và thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân đảm bảo 

tiến độ, tăng cường công tác kiểm tra, dự báo phòng trừ sâu bệnh. Tích cực 

phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. Tăng cường công tác trồng, chăm sóc, 

quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, quản lý tốt việc khai thác, vận 

chuyển và chế biến lâm sản; đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 
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lâm Luật, tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án Nông nghiệp thông minh trên địa bàn 

thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, thúc đẩy phát triển đàn gia súc gia cầm. Tổ chức Hội nghị Ban chỉ 

đạo kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực 

hiện hỗ trợ cho các hộ trồng trọt, chăn nuôi theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-

HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch cải 

tạo, duy tu sửa chữa kênh mương, thủy lợi. Thường xuyên theo dõi diễn biến 

thời tiết để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai kịp thời và hiệu quả. Tổ chức 

hỗ trợ các hộ trồng trọt, chăn nuôi theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục rà soát điều kiện, tiến độ xây 

dựng nông thôn mới của 03 xã nhằm đảm bảo lộ trình cho từng năm của giai 

đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Phân bổ nguồn kinh phí cho 

các đơn vị triển khai thực hiện khi được cấp trên cấp kinh phí. 

2.2. Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, du lịch 

Chỉ đạo đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo cấp độ dịch; tiếp tục theo dõi diễn biến 

giá cả thị trường, hạn chế tình hình giá cả biến động mạnh. Thực hiện tốt các 

chính sách, biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, các hợp tác xã, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần 

kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh. 

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng lao 

động trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới 

thiệu về du lịch Non nước Cao Bằng; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho 

người dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Khai 

trương đi vào hoạt động chợ Sông Hiến, thành phố Cao Bằng.  

2.3. Xây dựng, quy hoạch, giao thông 

Chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch theo 

quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng từ 

khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo trì công trình. Kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng. 

Chỉ đạo lập kế hoạch kiểm tra và lập phương án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ 

tầng (nếu có) đối với các tuyến phố thực hiện duy trì và xây dựng Tuyến phố 

văn minh đô thị. Chỉ đạo rà soát thực hiện cắm biển cấm đỗ xe tại một số tuyến 

đường phù hợp với quy định, đặc biệt là trước cổng một số cơ quan trên địa bàn. 

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đường một chiều và đỗ xe có thu phí trên 

địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; quy hoạch một số địa điểm 
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làm bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; Chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ.  

Công tác lập quy hoạch: Hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

Quần thể di tích chùa Viên Minh – Đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500 và đồ án quy hoạch phân khu phường Đề 

Thám thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/2000; kêu gọi tài trợ lập quy 

hoạch các dự án phát triển đô thị hai bên đường phía Nam. 

2.4. Tài chính, ngân sách 

Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thu Ngân sách nhà nước, quản lý chặt 

chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ 

đọng thuế; kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của các 

xã, phường; Rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn; chuẩn bị tốt các nội dung 

trình kỳ họp HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành 

phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện 

công tác kê khai, lập bộ thuế đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026. 

Tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế các công trình xây dựng của thành 

phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh kết quả giải ngân; chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ liên quan đến đầu tư công, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình 

trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

2.5. Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật đất đai đối với 

tổ chức, hộ gia đình, các nhân đang sử dụng đất trên địa bàn; cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hợp thức giao quyền sử dụng đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.  

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số cơ 

sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; triển khai kế hoạch cải thiện môi trường 

nông thôn năm 2022; duy trì kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý các hoạt động 

khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

2.6. Công tác phát triển quỹ đất và GPMB 

Công tác phát triển quỹ đất: Tiếp tục triển khai thi công, giám sát, quản 

lý chất lượng đối với các dự án:  Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông 

Bằng, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, 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;Phố đi bộ ven Sông Bằng, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng... Dự án khu tái định cư và khu đô thị tại khu 2A, phường 

Đề Thám, thành phố Cao Bằng: Sau khi có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư sẽ thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng. Đối với các dự án khác: 

tiếp tục bám sát theo chỉ đạo của cấp trên để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối 

với các dự án. 

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
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đối với các địa chỉ thửa đất theo kế hoạch đề ra.  

Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục thống kê kiểm đếm đất đai, tài 

sản, cây cối hoa màu và thu thập giấy tờ pháp lý đối với các dự án: Cải tạo nâng 

cấp đường giao thông  Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện 

Hoà An), tỉnh Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng 

và 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; Dự 

án Phát triển đô thị số 7A; Dự án BT, HT, TĐC đường phía Nam hạng mục: Bãi 

đổ thải số 1… 

2.7. Khoa học và Công nghệ 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của HĐND tỉnh ban hành "Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2030"; quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN đang được triển 

khai thực hiện trên địa bàn thành phố; duy trì theo dõi việc áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

2.8. Thông tin và Truyền thông 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của 

Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Tiếp tục Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương… Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác theo dõi, quản lý các nguồn thông tin 

trên môi trường mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn các luồng thông tin xấu độc. 

2.9. Văn hóa - Xã hội 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa - thông tin, quảng cáo trên địa bàn quản lý. Triển khai thực hiện kế hoạch 

tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng  

Kế hoạch thí điểm xây dựng các tua/tuyến du lịch trên địa bàn thành phố, trọng 

tâm là du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái - trải nghiệm (xã Hưng Đạo, 

xã Vĩnh Quang). 

Triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất một số 

trường học; kế hoạch bổ sung trang thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh 

theo chế độ…để kịp thời chuẩn bị đón năm học mới 2022-2023. Chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa 

bàn thành phố; tiếp tục rà soát, củng cố và xây dựng các nội dung theo các tiêu 

chuẩn của trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học. 

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch 

bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến, nhất là tại 

tuyến y tế cơ sở; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của 



26 

 

người bệnh, người dân. Tiếp tục thực hiện kiểm tra liên ngành về hành nghề y, 

dược tư nhân, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có 

công; chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo; triển khai tháng Hành động vì trẻ 

em; tiếp tục vận động ủng hộ, xã hội hóa kinh phí thực hiện Chương trình xóa 

nhà tạm, nhà dột nát năm 2022; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sửa chữa Nhà bia xong trước 27/7/2022; hoàn 

thành việc thu thập thông tin, báo cáo Tỉnh xin chủ trương sửa chữa, cải tạo và 

nâng cấp phần mộ của các đồng chí Nguyên Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng qua các 

thời kỳ, an táng tại Nghĩa trang Thanh Sơn, thành phố Cao Bằng. Thực hiện tốt 

kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2022). 

2.10. Nội vụ, thanh tra, tư pháp 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng, tuyển dụng cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của thành phố; thực hiện điều động, bổ 

nhiệm công chức, viên chức theo quy định; tiếp tục thực hiện nâng lương thường 

xuyên, vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

khắc phục kết luận thanh tra công tác nội vụ của Sở Nội vụ; xây dựng đề án vị 

trí việc làm xác định vị trí viên chức của Ban Quản lý chợ thành phố Cao Bằng; 

ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố; chỉ 

đạo hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 

ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí 

thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên 

kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ lồng ghép với kiểm tra 

việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố, xã, phường; 

bám sát, chặt chẽ và nắm tình hình, xử lý các hoạt động truyền đạo trái phép trên 

địa bàn. 

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chỉ đạo thực hiện Thanh tra theo kế hoạch.  

Duy trì thực hiện tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ; 

làm tốt công tác thụ lý, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định; kiểm 

tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý các văn bản quy phạm pháp 

luật của Trung ương, của tỉnh theo quy định. Triển khai thực hiện kế hoạch công 

tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022; xây 

dựng kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022. Xây dựng văn bản tuyên 

truyền quý II/2022. Chuẩn bị các nội dung tham dự cuộc thi Hòa giải viên giỏi 

năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức. Tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm 2022. Tiếp tục triển khai kế thực hiện tốt kế hoạch công tác quản lý và đăng 

ký hộ tịch trên địa bàn thành phố năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác quản 
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lý chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi... trên địa bàn thành phố năm 2022. 

2.11. Quốc phòng - An ninh 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, 

giữ ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Tiếp tục thực tốt công tác dân vận, 

chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn, đáp 

nghĩa. Chỉ đạo tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62, Quyết định 49 

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa 

bàn. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ xã Hưng Đạo, Chu Trinh. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh 

trật tự; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm, nhất là đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, 

môi trường; tập trung phát hiện, điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án còn tồn 

đọng, triệt phá các nhóm tội phạm cờ bạc, trộm cắp đặc biệt là tội phạm “tín 

dụng đen”, “cho vay nặng lãi” và đánh bạc qua mạng.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình 

kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

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

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch đầu tư (b/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c);  

- CT, các PCT UBND thành phố;  

- VP HĐND&UBND TP;  

- Các đơn vị, phòng, ban; 

- UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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