
UBND TINH CAO BANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO K HOACH VA DAU Tif Dc Ip - Tir do - Hanh phác 

     

S: 9j,7-/TTr-KHDT Cao Bang, ngày 'tháng 9 nám 2022 

TO TRENU 
V vic thni djnh Quy hoch tinh và Báo cáo dánh giá môi trirô'ng chin 

Iu'qc Quy hoich tinh Cao Bang t1iri 2021-2030, tam nhln den nãm 2050 

KInh gi:ri: Hi dng thm dnh Quy hoch tinh thai k' 202 1-
2030, tam nhmn den nàm 2050. 

Can ci Lut Quy hogch ngày 24/11/2017, 

Can cz' Lut so' 28/2018/QH14 Sca dói, bô sung mt sO' dieu cña 11 Lug7 
cO lien quan den quy hogch; Lut sO 35/2018/QHJ4 Sca dOi, bO sung mt sO 
diu cia 37 Lugt có lien quan den quy hoach, 

Can ei'Nghj djnh sO' 37/2019/NDCP ngày 07/5/2019 ChInhphz quy 
dnh chi tiê't thi hành mt7t sO diêu cia Lugt Quy hoach; 

Can cü' Nghj quyêt so 1 1/NQ-cP ngày 05/02/2018 cia ChInh phi v trie2n 
khai thi hành Lug7 Quy hoach; 

Can cz' Quyê't djnh sO' Quyê't djnh O' 1167/QD-TTg ngày '03/8/2020 cz.a 
Thi tu'thig ChInh phi phê duyçt nhiçm vy 1p quy hogch tinh C'ao Bang thai kj' 
2021-2030, tam nhIn den nàm 2050, 

Can cz' Thông tw sO' 08/2019/TT-BKRDT ngày 17/5/2019 cia B5 K 
hogch và Dáu tic hu'ó'ng dan ye djnh mz'c cho hogt dng quy hooch, 

Cän cii' Quye't djnh s 708/QD-BKLfDTngày 11/5/2020 cia Bç5 tru'O'ng B5 
Ké hogch và Dáu tu' ye vic thành ltp Hç5i dOng thám. djnh quy hogch tinh thô'i 
lcj) 202 1-2030, tam nhIn den na/n 2050; 

Can c?' Quylt djnh sá 1291/QD-HDTD ngày 17/9/2021 cia Hi dng 
thdm djnh quy hooch tinh ye ban hành quy trui.hvà. ni  dung thám dlnh quy 
hoach tinh thai k3 202 1-2030, tam nhIn den nám 2050; 

Can ci' Quyê't djnh sá 2672/QD- UBND ngày 31/12/2019 cia (fy ban nhán 
dan tinh Cao Bang ye giao nhim vy cho So' Kê hogch và Dáu tu' lam co' quan 
1p Quy hogch tinh Cao Bang thai kj) 2021-2030, cia tam nhIn den näm 2045,' 

Can cl.' COng van sO' 1896/UBND-TH ngày 22 tháng 7 näm 2022 cia Uy 
ban nhán dan tinh Cao Bang ye vic trInh thám djnh Quy hoch tinh Cao Bang 
thai kj) 2021-2030, tam nhIn den nam 2050 

S& K hoch và Du tu tinh Cao Bang (co quan 1p Quy hoch tinh) kmnh 
dê nghi. Hi dông tham djnh quy hoach tinh thai k' 2021-2030, tm nhin dn 
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nàm 2050 thâm dinh QUy hoach tinh và Báo cáo dánh giá môi tru&ng chién Iugc 
Quy hoach tinh Cao Bang thôi k 202 1-2030, tam nhIn den 11am 2050 vol các 
nOi dung sau: 

I. TEN QUY HOCH: Quy hoach tinh Cao Bang thai kS'  2021-2030, 
tam nhIn den nãm 2050. 

II. PHAM VI, RANH GIOI LP QUY HOACH 

Pham vi, ranh gió'i l.p quy hoach  tinh Cao Bng bao gm toàn tinh Cao 
Bang vâi din tIch t1r nhiên 6.700,39 km2; trên pham vi 10 dGn vj hành chInh 
cap huyên: Thânh ph Cao Bang; 9 huyen (Bão Lac,  BáO Lam, Ha Lang, Ha 
Quáng, Hoà An, Nguyen BInh, Quàng Hôa, Thach An, Trüng Khánh). 

Cao Bang là tinh min nilti, vüng cao, biên giâi, thuc phIa Dông B.c cüa 
T quc; phIa B.c và Dông Bc giáp vâi tinh Quàng Tây - Trung Quoc, có 
duèng biên gith dài trên 333 km; phia Tây giáp vâi tinh Tuyên Quang và Ha 
Giang; phIa Nam giáp tinh Bc Kan  và phIa Dông Nam giáp tinh Lang Scm. 

Co toa do dia 1: tü 22°21'21" dn 23°07'12" vi do B.c và tir 105°1615 
kinh d Dông. 

III. THI KY LIP QUY HOACH 

Quy hoach  duçic 1p cho thyi kr 10 nãm 2021 - 2030, tarn nhIn den närn 
2050. 

IV. QUA TRINH TRIEN KIIAI LJLP QUY HOACH TINH 

Tliiirc hin Lu.t Quy hoach nãm 2017 và Nghj quy.t s 1 1/NQ-CP ngày 
05/02/2018 cüa ChInh phü, Thu ttrâng ChInh phü dã ban hành Quyêt djnh so 
1 167/QD-TTg ngày 03/8/2020 ye phé duyt Nhim vi 1p quy hoach tinh Cao 
BAng thyi kST 2021 - 2030, tam nhIn den nAm 2050 (sau day gi là Quy hogch 
tinh). Uy ban nhân dan tinh Cao BAng (co quan duqc giao to chirc l.p quy hoach 
tinh) dgiao cho Sô Kê hoach và Dâu tu tinh lam c quan 1p Quy hoach  tinh. 

Si K hoach và Du tu dA k Hçp dtng tu vn vOi lien danh gm Vin 
Chiên 1irçc phát triên (Bô Ke hoach và Dâu tu), Vin Quy hoach Do thj và Nông 
thôn quôc gia (B Xây drng), Trung tam Tu van khoa h9c cong ngh tài nguyen 
và mOi tnthng, Cong ty cô phân dâu tu va phát trien xay di,rng Hoàng Ngan,, 
Cong ty cô phan tu an quy hoach và phát triên cong ngh A Chau, Cong ty cô 
phân tu van phát triên nông thôn BAc B, Trung tam Kiem djnh chat luçing san 
phâm Vien thám (B Tài nguyen và môi trithng) do Vin Chien 1u?c phát trien 
dóng dâu lien danh to chüc thi,rc hin. 

Sau khi hoàn thin dr thâo quy hoach va trInh các ca quan trong tinh cho 
kje, thông qua, S& K hoach  và Dau t'x da tham mu'u cho UBND tinh Cao 

BAng thirc hin xin kiên cña các ca quan, cong dông t chüc, cá nhân lien 
quan theo quy djnh tai  Diêu 32 Nghj djnh 37/2019/ND-CP ngày 07/5/2019 cüa 
ChInh phü. 
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Vó'i ho'n 500 kin tham gia cüa các Bi, ngành Trung uang, các chuyên 
gia, các nhà khoa hçc, các tinh trong vüng, các tinh giáp ranh; cüa Ban Chap 
hành Dáng b tinh Cao Bang, các sâ, ban, ngành, UBND các huyen, thành phô; 
cac t chirc, khu, t dan pM, Sâ K hoach  và Dâu tu tinh Cao Bang âã nghiên 
ciru, nghiêrn tüc tip thu chinh si'ra, bô sung quy hoach  theo yeu câu. 

V. NQI DUNG CII! NH CUA QUY HOiCH TINH CÁO BANG GIAI 
DOAN 2021-2030, TAM NITIN DEN 2050 

1. Quan diem phát trin 

a) Phát triên nhanh, theo huOng xanh, bn vü'ng và toàn diên dua trên cor 
si irng dirng tin b khoa h9c cong ngh và dôi m1i sang tao, phü hap vi Chiên 
hxçc phát triên kinh té - xà hi l0näm 2021-2030 cüa Ca nuóc, quy hoch tong 
th qu& gia, quy hoach  ngành quOc gia, quy hoach vüng TDMN phIa Bäc. Phát 
huy thi da tim nãng, lçi the so sánh, d.c thu Va ni Lire cüa tinh, ctông thai tang 
cuèng thu hut rni nguôn lrc tr ben ngoài, näm bat cci hi phát trin do cuoc 
CMCN 4.0 mang lai,  day  rnanh  üng dirng tiên b khoa h9c, thuc hiên nhanh 
chuyn di s xây drng chInh quyên sO, phát triên kinh tê so, xà hOi  s thiic dy 
kinh t - xä hi Cao Bang phát triên nhanh, ben vüng. Gän kêt giüa phát trin 
nOng nghip v9i phát triên djch v1i, duljch và cong nghip; gitta phát trin dO thj 
vth xây dirng nông thOn mói có bàn sac, than thin môi trung và thIch üng vâi 
bin dôi khi hu. 

b) Phát trin kinh t-xä hi phài khai thác ti dayu th dc thtt cüa Cao 
Bang v vj, trI dja kinh tê-chInh trj là c1ra ngO quôc tê kêt nôi vOi thi trumg 
Trung Quc d huy dng mvi  nguôn lirc dâu tu vào các ngà'nh, 11'nh vixc, cong 
trInh quan trpng, tao  sir dt phá, có tác dng lan toà 1&i cho phát trin kinh t - 
xã hi cüa Cao Bang. Tp trung dâu tu Co tr9ng diem vào nhttng ngành, linh virc 
ma tinh Co tiêm näng, igi the nhu kinh té ci:ra khâu, du ljch, bàn sac van hóa các 
dan tc. Phát triên nOng nghip irng diing cong ngh cao, httu co', däc san gin. 
vâi hra chçn cOng ngh tiên tiên phü hap, cong ngh so tao  dng 1irc tang tnthng 
và chuyn djch manh  m ca câu kinh tê toàn tinh là huó'ng di và giâi pháp dt 
phá phát huy tiêm nang, lvi the dc thu cüa Cao Bang. 

c) MO hInh phát trin tinh Gao Bng phài ly con ngtthi lam trung tam, 
phát huy tôi da nhân to con ngui, coi con ngui là trung tam, chü th, ngun 
lirc chü .yêuvà mic.tiêucüa. sir pháttriên. Phát triên phài.di. dOi vigittgIn bào 
tn và phát huy các giá trj van hóa truyên thông, bàn sac van hóa t& dep cüa 
dng bào dan tOcthiêu  so trên dja bàn tinh; lay giá tr bàn sac van hóa dàc sc 
cüa nguôi Cao Bang là yêu tO, sue manh  ni sinh quan tr9ng d xây dirng các 
thuang hiu san phâm dc thà ye du ljch, nông nghip và thuorng mai bão dam 
sir phát triên nhanh và ben vttng. 

d) Phát triên và to chuc không gian phát triên kinh t - xà hôi, stt dung tài 
nguyen thiên nhiên và bào v môi tnthng trén dja bàn Cao Bang phài tOn tr9ng 
quy lu.t tçr nhiên, phtt hap vâi diêu kin thçrc tê, tránh can thiêp tho bao vào tu 
thiên và mô hInh chü dng thIch üng theo tir nhiên, than thin vâi mOi tnthng 
và phát triên ben vftng; bào dam bào tInh hap l, can d& va phát huy thi da tim 
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näng, th manh,  ni 1irc cüa ti1rng tiu viing trong tinh. Bâo dam mi quan h lien 
vông huyn, lien huyn trong phát tn6 kinh tê - xã hOi.  HInh thành các tiêu 
viing sinh thai lam djnh hrnng phát triên kinh tê, nông nghip và ket câu ha 
tang. To chirc, phát triên h thông do thj và dim dan cir nông thôn phir hqp vâi 
d.c diem, diêu kin c1i the ye sinh thai, van hoá cira tirng tiêu vüng trên dja bàn 
tinh. 

d) Phãi dy math cãi each hành chInh, tao  lap dirge môi truôiig dâu tLr, 
kinh doanh dt phá, thông thoáng, ci m, hap d6 có sire cnh tranli. Dôi mâi 
sang tao,  ing diing tiên b khoa h9c cong ngh phài dirge ixu tiên dâu tu, day 
nhanh qua trInh chuyên dôi so, chia sé dtI lieu; xây dimg chinh quyên so, nâng 
cao tInh minh bach  và trách nhim giài trInh cira chInh quyên. Cài each, cài thin 
môi truô'ng dâu tu, kinh doanh phài dirge thirc thi dông b, thông nhât & tat ca 
các cap; có tr9ng tam, gän vOi l tnInh cii the phir hqp vOi thuc tiên cira tinh, tao 
sire hap dan nhäm thu hirt nhà dau ttr trong va ngoài nu&c. Thay dôi tu' duy cài 
each theo huóng ho trg, dông hành, phic vii, tn tam vi sir phát triên cira doanh 
nghip, cira dja phuang và sir thjnh vuqng cira ngu&i dan. Giám sat thirc thi dê 
dam bào cãi each thirc chat; có chê tài xir phat dir nghiêm khàc. Dt ngu&i dan, 
doanh nghiep lam trung tarn; lay sir hài lông cira ngu&i dan, doanh nghip lam 
thuóc do dánh giá chat luçrng diêu hành, phiic vii c quan hành chInh nhà nuire & 
tat cà các cap. 

e) V&i vj trI dc bit v quc phông, phen du phIa Bc cira T quc, phát 
trien kinh tê Cao Bang phài ket hcTp chit ch vii cing cO quôc phông, anninh Va 
gall vii quàn l, bâo v bien gun; chir dng hi nhp và hqp tác quôc te d có co 
che, chInh sách khai thác có hiu 'qua sim nhât thu co 'và lai the và khäc phgc 
các tác dng tiêu erc cira các xu the kinh te quôc tê; dam bào dung bien gun on 
djnh, hôa bInh, hthi nghj hçrp tác và phát trien vii Trung Quôc. Bào dam hài hôa 
giüa tang truing kinh te vii giâi quyet hiu qua các các van e xã hi, thire hin 
tot các chinh sách an sinh xâ hi, giám nghèo da chiêu ben vttng, nâng cao dii 
song vt chat và tinh than cira nhan dan, nht là & virng biên gun, ving sâu, virng 
xa. Bào darn an ninh, an toàn cho môi truing du tu kinh doanh, phçtc vii phát 
tnien kinhte - xã hi, xay dirng hrc lugng vu trang vtrng rnanh toàn din, dáp 
iirng yeu câu nhim vii trong tinh hInh mu. 

2. Miic tiêu phát triên thb'i k 2021-2030, tm nhIn den näm 2050 

a) Mic tieu tng quát 

Dn nam 2030, Cao Bang là tinh có nn kinh t phát tni&i nàng dng, 
xanh, ben vtrng và toàn din, có tOe d tang truing nhanh hon mire tAng truing 
bInh quân eüa ving và là tinh phát tnien trung bInh cira virng Trung du mien nii 
phIa BAc. DOi mu mO hmnh tang truing kinh te gAn vii day math  chuyen djeh 
co cãu kinh te theo hu&ng kinh tê xanh, kinh te tu6 hoàn và áp dicing hiu qua 
tien bO khoa hoc cong nghê, dOi mm sang tao, that la thanh tim cua Cach mang 
cOng nghip lan thir tu. H thông két câu ha tang lien kêt ni tinh và lien thih 
dirge cãi thin dáng ke; phát tnien cong nghip ehe bien và khai thác khoáng san; 
nOng nghip irng diing cOng ngh cao, hffii eo, dc san; kinh te cira khâu CNC, 
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phát triên du ljch bn vfi'ng và là mt trong nh&ng trung tarn trung chuyn hang 
hóa, logistic Vit Narn — Trung Quéc; bào v, khôi phçic riirng, day mnh trông 
rirng, phát trin lam nghip ben vttng; khai thác, sir di.ing hiu qua các nguôn tài 
nguyen, dt dai, bào v rnôi trtthng, an ninh sinh thai và an ninh nguôn nithc và 
üng phó vii thiên tai và thIch iimg vci biên dôi khI hu. Là trung tam giao 
thuong kinh t, van hoá, dôi ngoi giüa Vit Nam và Khu ty tr dan tc Choang 
Quãng Tây và các tinh phia Tây, Tây Nam (Trung Quôc) và các nuâc ASEAN. 
Bàn sc van hóa các dan tOc  dugc bào ton và phát huy; di song 4t chat và tinh 
than cüa nhân dan duqc cài thin và nâng cao; trt t1r an toàn xà hôi ducic bào 
dam. Hgp tác di ngoi duçic m& rng; quôc phông, an ninh vüng manh, chü 
quyn biên gii quOc gia duqc bâo v vüng chãc. 

Dn näm 2050, tinh Cao Bang là mt trong tinh phát trin khá, có müc thu 
nhp bInh quail dâu ngui näm trong top 7 tinh dcmg dâu vüng TDMN phIa Bäc, 
phát triên xanh, ben vtmg và toàn din; là mt trong nhuiig dâu môi giao tim 
quc t quan trçng và là dng lirc phát triên vüng TDMN phIa BAc trong phát 
trin kinh tê c1ra k.hâu, du ljch-djch vii. 

b) Các miic tiêu phát trin cii th thôi ki 2021-2030 

b.1. Các chi tiêu kinh t 

- Tng san phm (GRDP) tang tru&ng bInh quail cà thai ki 2021 - 2030 
dat 9,72%/nãm, trong do giai doan 2021 - 2025 khoàng 8,0%/näm và 2026 - 
2030 dat  11,5%/nàm; cci câu kinh té: T tr9ng khu vxc nông, lam, ngu nghip 
giàm tü 23,1% näm 2020 xuOng con 17,8% vào nAm 2025, t trçmg cong nghip 
- xây dirng tiir 20,0% närn 2020 len 20,8% näm 2025 và t trng khu vuc djch vç1 
tü 52,2% len 57,7% vào näm 2025; den näm 2030 tSr trpng khu virc nông nghip 
xuông con 12,5%, cOng nghip - xây dirng là 21,7% và khu vlrc djch vit là 
63,3%. 

- Dn näm 2025, GRDP bInh quail du ngui theo giá hin hành dat  trên 
60,5 triêu dông/ngucn, den nàm 2030, GRDP brnh quân dâu ngucn theo gia hiên 

• hành dt khoàng 101,7 triu dOng/ngui; den näm 2050, có müc thu nhp bInh 
quân dau ngithi närn trong top trên trung blnh cüa khu virc Trung du min niii 
phIaBàc. 

- Dn nàm 2025 dan s trung bInh tinh Cao Bng dat  552 nghIn ngui, 
trong do dãn sO do thj là 165 nhiri ñgithi; dêñ nàth 2030 dan stithigbhih dat 
580 nghIn ngui, trong do dan s dO th là 255 nghIn nguôi. T5' l do thj hóa 
11am 2025 là 29,9% và näm 2030 dat  44%. 

- Dn nàm 2025 TFPdóng gop vào tang truOng GRDP trên 35%; dn 11am 
2030 nang suât các nhân tO tong hp (TFP) dóng gop vào tang truOng GRDP 
trên 40%, 

- Dn näm 2030, kinh t s chim 25% GRDP; t5i tr9ng kinh t s trong 
tüng ngành, 11th vrc dat  tOi thiêu 15%. Ha tang mang bang rng cap quang ho.c 
5G phü den 100% h gia dInh. Giá trj san phm nOng, lam, thüy san trên 1 dcin 
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vj din tIch (ha) näm 2025 dt khoàng 50 triu dng/ha và näm 2030 dat  khoàng 
80 triu dông/ha. 

- Tng kim ngch xut, nhp khu qua dja bàn tAng bInh quân câ giai 
doan den nAm 2030 tAng khoàng trên 1 0%/nAm. 

- Thu ngân sách trên dja bàn tang bInh quân trên 12%/näm. 

- Tng vn du tu toàn xA hi giai doan  2021 - 2025 khoãng 63,8 nghIn 
t VND và 2025 - 2030 khoàng 96,4 nghIn tST VND. 

- Phn du giai doan 2021-2030, hoàn thành giai doan  TI tuyn dithng b 
cao tôc Dông DAng (Lang San) - Trà Linh (Cao BAng);câi tao,  nâng cap duông 
huyn co bàn dat  cap Tv-VT mien nüi; duè'ng xã và lien xA dat loai A trâ len, 
cüng hoá mt dithng 90%; duô'ng thôn bàn, ngô xóm phân dâu cirng hoá mt 
dithng dat  80%. 

- Phn du giai doan  2021-2030, cãi thin dim s cüa tmg chi sé thành 
phân, nâng dan v trI xêp hang PCT cüa tinh mi nAm tang 3 bc tth len, den nAm 
2030 nAm trong nhóm các tinh trên trung bInh cüa cà nithc. 

b.2. Các chi tiêu vAn hóa - xA hôi 

- Tip tçic duy trI, nâng cao chit luçmg ph cp — xóa mi chü; dn h& 
näm 2025, có them 30 truèngmâm non, phô thông dat  chuân quôc gia và phân 
dâu den nAm 2030 có 40% so ca s& giáo diic mâm non, phô thông dat  chuân 
quôc gia. 

- Dn ht nAm 2025, 75% s xA dat  tiêu chI quôc gia v y t; duy trI 15 
bác sill vn dan; 35 giung bhW1 van  dan; ti 1 dâii so tham gia bào hiêth y tê 
9 8,7%. Den nAm 2030 tat cà các xA dat  tiêu chI quôc gia ye y te; 17 bác si và 38 
gii1mg bnh /1 van  dan; ti 1 dan so tham gia bão hiêm y tê 100%. 

- Dn hk nAm 2025, ti 1 gia dInh vAn hóa 85%; ti 1 khu dan cu van hóa 
60%; ti 1 co quan, dan vj, doanh nghip dat  chuân van hóa 95%; ti 1 khu dan. 
cu  có nhà vAn hóa 85%. Den 11am 2030, ti l gia dInh vAn hóa 95%; ti l khu dan 
cu vAn hóa 70%; ti 1 co quan, dan vj, doanh nghip dat  chuân vAn hóa 100%; ti 
lê khu dan cu có nba vAn hóa 90%. 

- Giãm ti l h nghèo (theo tiêu chI mOi) bInh qu.n tü 4%lnAm. Tp trung 
giàm nghèo ben vu'ng, xóa nba tam, nhà dt nat cho các h nghèo, h gia dInh 
chInh sách. 

- Den het nAm 2025, ti l lao dng qua dào tao dat 50%, trong do dào tao 
Co bAng cap, chcrng chi dat  khoàng 25-26%; giãm ti l that nghip a thành thj 
xuông 3%. Giai doan 2026 - 2030, ti 1 lao dng qua dào tao  tAng bInh quân tren 
l%lnAm và giàm ti 1 that nghip & thành thj xuông du6i 3%. 

- Cong tác bInh dng gi&i, vi sir tin b cüa phii nuI, tip tic thu hçp 
khoâng cách gi&i, tao  dieu kin, ca hi d phii ntt và nam giâi tham gia, th 
hu&ng bInh dAng trong các linh virc cüa d&i song xA hi, gop phân vào sir phát 
triên ben vng cüa dat nuâc, den nAm 2025 dat 60% và den nAm 2030 dat  75% 
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các co' quan quân 1 nba nuóc, chInh quyn dja phuang các cp có länh dto chü 
ch& là nt. 

- Cong tác báo v, chäm soc tré em, bâo darn thirc hin các quyn tré em, 
phát trin toàn din tré em nhäm dáp üng yêu câu xây dirng nguôn nhân 1irc có 
chit lugng cho phát triên kinh tê - xà hi và hi nhp quôc tê; tto 1p môi trumg 
song an toan, lanh manh va than thiên dê thuc hiên ngay cang tot han cac quyén 
cüa tré em. Tiing buóc giàm khoãng cách chênh 1ch ye diêu kin song gitta các 
nhóm tré em và tré em giQ'a các vüng mien. 

Nâng cao cht hrçmg cuc sng và t.o Co hi phát trin bInh dng cho mci 
tré em, gop phân hoàn thành các mlic tiêu cüa Chuang trInh nghj s11 2030 vi sir 
phát triên ben virng, giâm dan t) 1 tré em có hoàn cãnh dc bit; trén 90% tré 
em có hoàn cành dc bit ducic chäm sóc, nuôi duong, trçY giüp vào nãm 2025 và 
95% vào närn 2030; Phân dâu tr l các xã, phuông, thj trân có diem van boa, vui 
choi dành cho tré em dat 40% vào nàm 2025 và 45% vào näm 2030. 

- Dn ht näm 2025, s xã thrcc cong nhn dat  chun nông thôn mâi dat 
50 xà; trongdó, 10 xä dat  chuân nông thôn mâi nâng cao, 05 xä dat  chuân nông 
thOn rnâi kiêu mâu. Den nàm 2030, có 75 xà thrqc cong nhân dat  chuân nông 
thôn rnó'i; trong do, 20 xà dat  chuân nOng thôn mói nâng cao, 10 xã dat  chuân 
nOng thOn mói kiêu mâu. Phân dâu den nãm 2030 có 3 huyn dat  chun nông 
thôn mâi. 

b.3. Các chi tiêu v môi trumg 

- Dn nàm 2025, ti 1 che phü rung 60% và n djnh t' 1 nay dn näm 
2030. 

- Dn h& näm 2025, phn du 100% dan cu thành tM duçic dung nithc 
sach; trên 95% dan cu nông thOn dugc dung nuc hçp v sinh và den nãm 2030 
hâu het dan cu nông thôn dugc dung nuóc hqp v sinh. 

- Dn h& näm 2025, xir 1 rác thai do thj mt cách có hiu qua, chit thai 
nguy hai  duçc tiêu hñy và xü l dat  85% và den näm 2030 datlOo%; den närn 
2025 có 30% nuóc thai ra mOi truOng lu'u virc các sOng duc xir 1 và tái si.r 
ding và den näm 2030 dat  40%; chat thai rAn sinh boat duc tái s1r ding và tái 
chê 11Am 2025 dat  40% và 11Am 2030 dat 50%. 

c)T.rnnhIn, vi th'eüaCaoB&ngdnnam2050 

- Dn näm 2050, tinh Cao Bang là mt trong tinh phát trin khá, có miirc 
thu nhp bInh quân dâu nguôi i müc tren trung bInh cüa yang TDMN phIa BAc, 
phát triên xanh, ben v&ng và toàn din; là mt trong nhüng dau mOi giao liru 
quOc tê quan tr9ng và dng 1rc phát trien i vung TDMN phIa BAc; 

- Cao Bng Co mt nn kinh t k& ni, có näng Fçrc canh  tranh cao và hi 
nhp sâu vi nên kinh tê cà nithc và vii Tây — Nam Trung Quôc gAn vói các 
KKTCK hiên dai,  sang  tao.  Cao BAng hInh thành nên môt môi truO'ng ma và tr 
do dê khuyên khIch mci  cOng dan bce hOi, sang tao  và dóng gop hiu qua cho 
phát triên. Mt xA hi vAn minh, thuqng ton pháp 1ut. 
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- Cao Bang co mt môi trithng bn vüng, ch.t luçmg không khI, dt và 
nm5c du'o'c dam bào; khâ näng phông, chông chju vol biên dôi khI hau  duqc 
nâng cao. 

3. Các dt phá và nhim vui tr9ng tam phát trin cüa tinh Cao Bang 

a) Các dç$tpháphát triên cia tinh Gao B&ng 

(1) T?o !pn'oi tru'dg dá'u tu', kinh doanh thông thoáng, h4 dn di thc 
cgnh tranh dê thu hit các nguôn ly'c, các nhà d'áu tu' chiên lwçrc, các doanh 
nghip cong ngh cao, quy mO lan, dOng thai thic day phát trién doanh nghip 
cia tinh. 

Dy manh  cài cách hành chInh theo huOng h trçi, dng hành, phic vi, tn 
tam vi s11 phát triên cUa doanh nghip, cüa dja phuGng và sr thjnh vuçmg cüa 
ngui dan. Thirc hin hiu qua Chuang trInh chuyên dôi so quôc giadên näm 
2025, djnh huOng den näm 2030, u'u tiên tp trung vào vic chuyên dôi so, xây 
dimg chInh quyên so nhäm nâng cao hiu içrc, hiu qua quán 1, tang cung 
cong khai, minh bach,  don giân hóa mi thu tçic hành chInh. Doi mOi phuong 
thtc quân l nên kinh tê da trén nell tang ftng diing cong ngh sO, giâm tôi da 
các can thip hành chInh vào hoat dng cüa thj truOng và doanh nghip. Xây 
di.rng và dôi mOi Co chê, chInh sách dam bào thông thoáng, cOi mO, hap dan, dt 
phá, khác bit nhäm câi thin mOi tnthng dau tu kinh doanh, thu hut các nhà dâu 
tir chiên lugc dâu tu vào Cao Bang. 

(2) Tçp trungxây c4mg,  tgo bzthc dç5tphá v h thO'ng kIt cá'u hg tdng kinh 
tê- xà hi2i  theo hu'àng dOng b, hiçn dgi... coi day là kháu dtphá, tgo nén tang 
phát friên nhanh, ben vimg, thu hep khoáng cách ye trInh d phát triêh và thu 
nhp bInh quán dâu ngu'&i cia Gao Bang vó'i vIing TDIVThTphIa Bäc và cá nu'ó'c 

T.p trung phát trin mang 1m9i giao thOng, nht là các tuyn cao tc, quc 
1 kêt nôi Cao Bang vOi các dâu môi giao thông, các trung tam kinh to cüa vüng 
va cac tinE lan c.n; các tuyên giao thông kOt nOi ni tinh dOn các trung tam du 
ljch, djch viii và các khu kinh tO càa khâu. Phát triOn ha tang cOng ngh thông tin, 
ha tang so dáp 1rng nhu câu chuyOn dôi sO, xay dimg chInh phü din tü, phát 
triOn kinh tO so, xa hi sO. Phát triOn h tang do thj, ha  tang du ljch... dOng b, 
hin dai  và thông minh. 

(3) Náng cao chá't 1w2'ng ngun nhán ly'c, nhd't là nguô'n nhán ly'c chIt 
lu'çrng cao trong dOng bào dan t3c thiêu so, gán kêt chat  chê vâi üng dyng khoa 
hQc, cong ngh trong san xuát và dài sOng,' coi day là m5t trong nhü'ng dtphá 
cho phát triên nhanh và ben vil'ng cia Gao Bang. 

Xây drng di ngü can b chñ ch& các cp bào dam cht hxcmg, s luçmg 
vànâng cao chat hrcing nguOn nhân lrc, nhât là nguôn nhân 1irc 0 nOng thôn 
nhAm khàc phic diem nghën, nut that ye chat luqng nguOn nhân içrc; xay drng 
di ngü can b các cap, nEat là cap chiOn hrc có dü phâm chat, nàng 1irc và uy 
tin ngang tam nhim vii. Quy hoach 'a mang lu0i truOng, lOp; cüng cô và phát 
triOn h thông truOng phô thông trung h9c ban trü, truOng trung h9c ph thông 
nôi trü và dir bj dai  hQc. TiOp tçic dâu tu co sO vt chat và nâng cao nAng lirc dào 
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t.o; di mói cc ch hot dng cüa co so' giáo dçic ngh nghip và day mnh hot 
dng chuyn giao cong ngh, nht là trong nông nghip theo mô hInh nông 
nghip cOng ngh cao, nông nghip thông rninh. 

b) Các nhirn vi trQng tarn 

(1) Chu'o'ng frInh phát trién kIt cd'u hg tcng kinh tê1xä hç5i theo hzthng 
do'ng bó, hin dgi nhárn thin khácphyc diem nghên, nzt that ye kêt câu hi tang. 

iiu tiên phát trin kt cu ht tng giao thông vâi các tuyn cao thc va 
quc l di ngoi kêt nOi vâi các dja phuang lan cn và các trung tam do thi, 
kinh t ló'n cüa viing và cã nu1c, kêt nôi thun igi vâi các dâu rnôi giao thông 
quc gia (san bay, càng biên); h. tang cong ngh thông tin, h. tang so dáp rng 
yêu c.0 xây dimg chInh quyên so, nên kinh tê so, xà hi so; h. tang dO thj, ha 
tng du lch hin dai,  thông minh, than thin rnôi tnrmg dê day manh  qua trInh 
do thj hóa, phát triên du ljch, djch vi gàn vâi phát triên các khu kinh tê cüa 
khu. Tp trung huy dng nguOn 1irc phát triên h thông ha tang giao thông, 
chuân bj diêu kin dê xây dirng san bay trên da bàn thành phô Cao Bang, h 
tang logistics kêt nOi Cao Bang vói các tinh vüng Dông Bäc va vâi Khu tir tn 
dan tc Choang Quãng Tây (Trung Quôc), ha tang Khu kinh tê cira khâu, các 
khu du ljch và ha tang rng dirng cOng ngh thông tin - truyên thông dê tao  thu.n 
igi cho ngui dan và doanh nghip tiêp cn các co hi phát triên kinh t s. 

Thirc hin cong tác giài phóng rnt bang tao  qu dt sach,  dung dt dã 
thu hôi cüa các nhà dâu tix và qu5 dat quy hoach dành cho phát triên cOng 
nghip, thuong rnai djch vii, klio bãi tai  khu virc các cira khâu, lôi mO' biên giâi 
chixa sir drng dê u'u tiên qu' dat thu hut các dr an dâu tu ló'n, sir diing nhiêu lao 
dng. 

Thông qua co ch hi dam djnh kS'  vâi các ngành hUu quan phIa Trung 
QuOc dê thông nhât hgp tác phát triên các hoat  dng thLrong mai  biên giói nhu 
du ljch qua biên giói; hgp tác xây drng khu kinh tê qua biên giOi; cüng vâi do là 
kêt nOi doanh nghip hai nuóc dê thiic day các hqp dông xut nhp khu nh&m 
tao sir On djnh phát triên ben vü'ng cho khu kinh tê ca khau. 

Thing nht vâi co quan quàn 1 cia khu phIa Trung Quc, ca quan quân 
l ciia khâu trên dja bàn tinh thithng xuyên tO chic trao di luân phiên vOi ca 
quan quàn l cira khâu dOi din phIa Trung QuOc d nm bt tInh hInh kinh t 
blén mu, kjp thM dê xuât giài pháp tháo gö'khó khäntroñg öOri tác' quãn l 
nhà nuOc và khó khän cüa doanh nghip trên dja bàn. 

Xây dçrng mO hInh khu tái djnh cu tai  các cua kMu trên dja bàn tinh, sir 
diing nguOn vOn vay ti Qu Phát triên dat cña tinh xây dirng ha tang cho khu tái 
djnh cu hãm tao qui dat dê cho các doanh nghip du tu các dán tai  các c1ra 
khâu, lOi mci. 

Quan tam phát triên ket câu ha tang thüy igi dáp ung nhu cu phát triên 
nOng nghip thông minh, nông nghip s và phông, chng thiên tai. 
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Phat trin h. tng s, nn tang s. Nhanh chóng hoàn thânh cci s& dü 1iu 
so nhii: so hóa dü lieu; phát triên kho dü 1iu dñng chung cüa Tinh; phát triên, 
hoàn thin CSDL cüa các lTnh virc mi tiên vi dii CSDL dat drai, xây dyng, Y tê...; 
phát triên CSDL chuyên ngành QLNN; phát triên CSDL h tang do thj, gän vâi 
dO thj thông minh; xay drng cOng dü' lieu m. Bào dam an toàn, an ninh mng. 

(2,) Chwong trInhphát trie'n djch vy, du ljch tró' thành ngành kinh té mlii 
nhQn gàn vó'i phát triên Khu kinh té ct'ra kháu tio dc5ng ly'c tang tru'ó'ng và 
chuyên djch co' cáu kinh tê cia Cao Bang. 

Thu hiit các nhà du tu chin luy'c xay dmg ha thng du ljch da chüc nàng 
dê khai thác có hiu qua các danh lam, thäng cãnh...; xây dirng cci chê dc thu 
thu hit nhà dâu tu chiên luqc dâu tix xay drng Khu du ljch thác Bàn Giôc tth 
thành Khu du lch quôc gia, là mO hInh kiêu mâu ye hçip tác du ljch lien quOc 
gia. 

Phát trin các ngành djch vi, djch vu theo huó'ng nâng cao ch.t lucing và 
da dng hóa. Phát triên các san phâm du ljch thu dao;  nâng cao chat luvng các 
tuyên du ljch gãn vri vic bão ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông 
cüa Cao Bang, giá trj các di tIch flch sü cách mng; gitt vüng quôc phông, an 
ninh; bào dam trt t1r an toàn xa hi; gi gin cânh quan sinh thai và bão v mOi 
tnthng. Day rnanh lien kêt hoat dng du ljch vói Ha Ni và các tinh trong vüng, 
nhât là vói Ha Giang, Lang San và Bäc Kan. 

D.y nhanh tin d chuyn di s trong linh v1rc du ljch, djch v11, nMt là 
các djch vr có tiêm nàng và igi the cüa tinh nhu: Djch vi kinh tê cüa khâu, djch 
vu logistics, dich vu du hch, dich vu phuc vu san xuât nông nghiêp CNC, dich 
vii xuât - nhp khâu. . .Phát triên, triên khai mnh các mrng dçing so hixóng den 
cung cap dch vçi du 1ch thông minh nhu the du ljch thông mirth, bàn do so du 
ljch, tmg dçing thuyêt minh du ljch, chatbot du ljch, 3D/VR/AR. Tfng diing du 
ljch trên nên tang di dng vó'i tat cá thông tin, djch v1r. Hçrp tác vâi các doanh 
nghip trong nithc và quOc tê dê phát triên du ljch sO, dc bit là kêt hcip h sinh 
thai irng dçrng quàn l luu trü, logistic, 4n chuyên khách du Ijch. Tfng ding 
cong ngh sO de quàn l, diêu hành linh vçrc du ljch, quãn trj di san ben vü'ng, 
xay dirng cong thông tin din tfr xüc tiên du ljch cüa Cao Bang mt cách chuyen 
nghiêp, hiên dai  vói các ngôn ngü tiêng Vit, tiêng Anh, Trung Quôc và các 
ngOn ngi khác, hucng tói các thi tr'txông mic tiêu nuóc ngoài, phát huy tOi da 
suc manh  truyên thOng, huy dng sir hqp tác cüa các cci quan dai  din ngoai giao 
tai các nuâc. Xây dt.rng quy chê phôi hgp, lien ket vi các tinh trong khu virc 
Dông Bäc, Tay Bäc và các dja phuo'ng khác trong các hoat dng phát triên du 
ljch; Lien kêt vi các dan vj truyên thOng, các dan vj cOng ngh trong vic day 
manh hoat dông xuc tiên, quâng bá, giói thiu diem den du ljch Cao BAng trên 
các phuo'ng tin thông tin dai  chüng trong nuc và quOc tê. 

Huy dng các ngun içrc d du tu cci sô h. tng các khu, dim du ljch 
trén dja bàn tinh: Khu di tIch Quôc gia dc bit Pác Bó, di tIch Quôc gia dc bit 
rrng Trân Hung Dao,  Da diem Chiên thAng biên giói nAm 1950 huyn Thach 
An, Cong vien dja chat toân câu Non nmthc Cao Brig và các di tIch ljch sir, vAn 
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hóa tren dja bàn tinh. Dau tu cài tao,  nâng cap các tuyen giao thông k& ni các 
dMm, khu du lch trên dja ban tinh. 

Thu hut các nhà dâu tu cbiên luqc xäy dmg h thng du ljch da chuc nàng 
d khai thác cO hiu qua cac danh lam, thang cành: Vun quOc gia Phja Oc - 
Phja Den, ho KhuOi Khoán, Mt thn Nüi, dng Nguim Ngao... Dy manh hçp 
tác vói Khu tii tij dan tc Choang, Quâng Tây (Trung QuOc); hoàn thin các 
diu kin 4n hành Khu cânh quan thác Bàn Giôc (Vit Nam) - Due Thiên 
(Trung Quc); xây drng co chê dc thu thu hiit nhà dâu tu' chiên hxo'c dâu tu xay 
dirng Khu du ljch thác Bàn Giôc trà thânh Khu du ljch tr9ng diem quôc gia, là 
rnô hInh kiu mu v hgp tác du 1ch lien quôc gia. 

Tp trung co cu laj  ngành du 1ch. Xây drng cac tour/tuyn du ljch trên 
dja bàn trong quan h hcrp tác lien tinh, lien v1ing và quôc tê; phát triên, gàn kêt 
các loai  hinh du 1ch ljch sü - van hóa, du ljch biên giói, du ljch nông nghip, du 
ljch sinh thai - nghi du'O'ng, du ljch tam linh, du ljch cong dông, du lich trài 
nghirn, du ljch rnto hiêrn... Xây dmg các san phâm hang hóa du ljch dc trimg, 
mang dm bàn sac Cao Bang. 

Triên khai thirc hin hiu qua Quyt djnh 295/QD-TTg cüa Thu tuóng 
ChInh phü v phé duyt quy hoach  xây dixng chung Khu kinh té tinh Cao Bang. 
Phát trin djch vii hu can, logistic; to chñc sp xêp 'ai,  t.o diêu kin thun igi 
cho các doanh nghip boat  dng xuât, nhp khâu; áp dirng các bin pháp giàm 
chi phi, thii gian thông quan hang hóa, có ccc chê vuo't trôi cho xuât nhâp khâu 
hang hóa qua biên giói dê thu hut các nhà dâu tu trong và ngoài tinh den dâu tu, 
hoat. dng san xuât kinh doanh tai  khu kinh tê cua khâu, tao  nguôn thu thung 
xuyên và on djnh tr hoat dng kinh tê biên mu. Day manh lien kêt vüng, lien 
kêt da phuong trong vüng Dông Bäc Va các tinh phIa Nam trong xuât khâu 
nông san theo hçTp dOng thuo'ng rnai quôc tê. Dâu tu, phát triên Khu kinh te cfra 
khâu Trà LTnh (huyn Trüng Khanh), Ta Lung tr& thành diem trung chuyên 
hang hóa nOng san ti1r Vit Nam sang thj trung Trung Quoc. 

Phn d.0 dn näm 2030 Cao B.ng don khoàng 4 - 6 triu lu?t  khách du 
lich, trong do khoâng 700 - 900 nghIn hrt khách quôc tê và dn näm 2050 don 
khoáng 11-13 triu luçt khách, trong do khách quôc tê chiêm khoàng 15%. 

(3) Chu'cing trInh phát trin nông nghip theo h'thng nông nghiêp hang 
hOa, ung dçmg-cOngngh ca05  sân-xuât an toàn, hüuca, xanh,. sach-- dc•sàn; 

Thixc hin cO hiu qua Chuang trInh miic tieu quc gia xây dirng nOng 
thôn mth giai doan  2021 - 2025. Tang dâu tu ngân sách và huy dng lng ghép 
các nguOn von hqp pháp khác de phát triên nhanh, ben vng v k& cu ha tang 
nông thôn, nhat la giao thông, thuy irn, cac thiêt chê van hoa, the thao Quy 
hoach, djhh huó'ng tang cithng chuyên dOi co cu cay trng t iiuoi, ung diing 
khoa hçc k5 thu.t phu hcip vói dieu kin cüa dja phuang theo huâng san xuat 
hang boa lien ket theo chui giá trj, gän san xu.t vOi tiêu thi san phm nOng 
nghip, tao  cong an vic lam On djnh tang thu nhp cho ngui dan nông thôn 
trong Chuang trInh miic tieu quOc gia xây dirng nOng thOn mth, gn vi D an 
phát trien nông nghip thông minh và ni dung dt phá ye nông nghiêp thông 
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minh và nông nghip theo huàng san xut hang hóa dc hU'u gn vi ch bin 
cüa tinh Cao Bang giai, doan  2021 - 2025. Quan tam dôi vi nhüng xã xây dirng 
nông thôn mâi nâng cao, tiên tâi xây dçrng nông thôn mi kiêu mu. Chit trQng 
cong tác dào tao  nghê, giãi quyêt vic lam cho lao dng nông thOn. 

HInh thânh các vüng chuyên earth vói quy mô thIch hçip gn vth ch biên 
và xây dirng thuong hiu, tang src canh  tranh cüa các san phâm nông nghip, 
hithng den xuât khâu ra thj tnthng trong và ngoài nuâc. Co chmnh sách thu hut 
các doanh nghip dâu ti.r vào các dir an nong nghip, tao  dt phá ye irng diing 
cong ngh cao phát triên nông nghip san xuât an toàn, hüu co, xanh, sch, dc 
san và tiêu th1i san phâm. Xây dirng chInh sách dc thü, iru dãi dé khuyên khIch 
kinh tê nông h lam nông nghip hQu ca, nông nghip rng diing cong ngh cao, 
ccr chê ho tra san phâm OCOP gän vói du ljch và kêt nOi vâi mng hrth tiêu thir 
tai siêu thj & Ha Ni và các thành phô lan. 

Phát trin nhanh và dt phá trong san xu.t nông nghip vói các cay trng, 
vt nuOi có tiêm näng, the manh  cüa tinh, tp trung vic irng diing cong ngh 
cao, cOng nghê thông minh trong san xuât dôi v&i các lTnh virc: trông trot (cay 
an qua, rau màu, mt sO cay trông chñ 1irc, tiêm näng thu thuôc lá, chanh leo, 
grng ngh...); chãn nuôi (lgn, bô süa...); lam nghip (trông rung tp trung, cay 
da dung lam san ngoai g True, Quê, Hôi, Tram den, cay dirge 1iu...) gán vói 
các tiêu vrng sinh thai, dam bão gän ket chuôi sn xuat hang hóa, tham gia sau 
vào chuôi giá trj ton câu. 

D.y manh  chuyn di s trong nông nghip, phát trin nông nghip cong 
ngh cao theo huOng chü tr9ng nông nghip thông minh, nông nghip htu co. 
Ung dçing cOng ngh so dê t1.r dng hóa các quy trInh san xuât, kinh doanh; quán 
1, giám sat nguOn gôc, chuôi cung üng san pham. Xây dirng mng lithi quan 
sat, giám sat tIch hgp v&i các thông tin ye môi trithng, th&i tiêt... phc vit các 
hoat dng nông nghip. Xây dirng nên tang dr 1iu 1&n ye nOng nghip. Xay 
dung h thông phiic vii cong tác quãn 1 dê có các chIth sách, diêu hàth kjp th&i 
phát trien nông nghip thu dir báo, câth báo thj tru&ng, quân 1 quy hoach. 

fMy math  cong nghip hóa, hin dai  hóa nông nghip, nông thôn; Tip 
ttrc triên khai thrc hin chuong trInh môi xã mt sn phâm (OCOP). Tiep tirc 
trien khai có hiu qua Dê an nông nghip thông mith giai doan 2020-2025, tam 
nhIn den nàm 2030; phát trien nOng nghip theo hu&ng san xuat hang hóa dc 
san gn y&i che biên. Xây drng mt so thà may so che, che biên, xi 1, dóng 
gói va kho bao quan lath  ti khu cong nghip Chu Trith, thanh phO Cao Bang 
vâ cac vüng san xuât nOng nghip hang hóa tp trung. 

Dn nàm 2025 chuyn hon 4.000 ha cay trng kern hiu qua dchuyn 
sang cac cay trOng có giá trj kinh te cao và phát trien din tIch các cay trông üng 
ding nông nghip thông minh trong san xuat: cay grng tang 223 ha, ngh tang 
140 ha tai  cac huyn Hôa An, Ha Quang; cay chath leo tang 465 ha tai  Qung 
Hôa, Ha Quang, Thach An, Trüng Khánh; cay lê tang 135 ha, tai  Thach An, 
Nguyen BInh, Hôa An; cay cam, qut tang 190 ha tai  Hôa An, Trüng Khánh; 
cay dé tang 300 ha tai  Trüng Khanh; cay rau cac loai tang 100 ha tai  Thàth phô, 
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Hôa An, Nguyen BInh, Thach An (din tIch tAng so vói nAm 2020). 

Day manh  xA hi hóa diu tu cho chAn nuôi; khuyn khIch, h tra và tao 
diu kin thun igi dé xây drng, phát triên các ca so' san xuât chän nuôi hang 
hóa cong ngh cao. Th'çrc hin Co hiu qua Dir an chAn nuoi bô sta và chê biên 
sa cong ngh cao tinh Cao BAng tai  huyn Quâng Hôa; mo' rng, lien két, hInh 
thành vüng nguyen Iiu phçic vii chAn nuôi bô sü'a v tinh tii các h, gia trai 
thuc các huyn Thach An, Ha Lang, Quàng Hôa và Trüng Khánh, tang din 
tIch trng CO và ngô sinh khôi 1.200 ha so vói nAm 2020... HInh thành các khu, 
d'çr an chAn nuôi 1cm tp trung üng dyng cong ngh cao tai  các huyn Trüng 
Khánh, Hôa An, Ha Quàng. 

Tp trung img di.rng khoa h9c k thut trong nuôi trng thüy san, duy trI 
din tIch nuôi trông khoâng 346 ha hin có và tp trung mo' rng din tIch nuoi 
trng tai  các h thüy lçii, lông ho thñy din, lông sOng. 

Tp trung trin khai các dir an trng rü'ng, vâi tng din tIch cã giai doan 
khoâng 13.000 ha trông rmg (keo, thông, tong dü...), trông cay lam san (trüc, 
qu& hi, tram den...) tai  các huyn Hôa An, Thach An, Bâo Lam, Bào Lac, 
Nguyen Blnh, Ha Quâng, Trüng Khánh và thành phô Cao BAng. Xây drng nhà 
may ch biên g cOng ngh cao tai  vñng I - thành phô Cao BAng hoc vñng II - 
Bào Lac  và cilm cci so' chê biên 1m sin, dugc lIeu tal huyn Nguyen BInh. 

Thrc hin cO hiu qua chuang trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông 
thôn mo'i. Tang dâu tu ngân sách và huy dng các nguôn von de phát triên nhanh 
kt câu ha tang nông thôn, nhât là giao thOng, thüy igi, các thiêt chê van hóa, the 
thao... Chü tr9ng dào tao  nghê, giãi quyêt vi lam cho lao dng nôri.g thôn. 

4. Phát trin các ngành, linh vlyc 

4 1. Ngành nông nghip 

Xây dirng nn nông nghip phát trin toàn din theo huo'ng hin dai,  trên 
so' phat huy cac igi the so sánh. Day manh  1rng diing tiên b khoa hçc và 

cOng ngh, tai co câu nOng nghip, chuyen manh sang san xuât hang hóa có chat 
luçing, nâng cao giá trj gia tang, phát trien ben vttng và mang lai  thu nhp cao 
cho ngi.thi nOng dan. Phat triên nOng nghip theo huâng san xuât hang hóa t.p 
trung theo tiêu chuân an toàn, tüng bixo'c hmnh thành các vüng nOng nghip 11ng 
dung cOng nghê cao, huang vao cac san phâm co gia tn krnh tê cao, tao ra san 
phâm cO chat luçmg. Tp trung phat trin cac san phm chü 1c, san phm dc 
tru'ng có tiem nAng, lgi the cüa tinh. 

Tp trung phat trin các san phm chü 1rc, san phm dc trung cO tim 
nAng, lqi the. Phát triên nông nghip theo tiêu chun an toàn, tüng bithc hInh 
thành các vng chuyên canh nOng nghip ing dyng cOng nghcao vôi quy mô 
thIch hçip gAn vói chê bin và xây dirng thuang hiu các sAn ph&m nông nghip 
có giá tri' kitih tê cao, nOng nghip dc sAn Cao Bng có cht lucmg, sü.c canh 
tranh và huo'ng den xuât khâu ra thj truo'ng trong và ngoài nuo'c. Dy manh  hçp 
tac, lien kêt, có chInh sách thu ht các doanh nghip du tu vào nOng nghip d 
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phát trin các hInh thc to chrc san xut nông nghip hiu qua, nâng cao chui 
giá trj san phâm. 

Phát trin san xut nông nghip phãi gn vi chuyn di ca cu lao dng 
trong nông nghip nong thôn, diêu chinh dan cu, cüng vói nguôn nhân hrc duc 
dào tao,  dáp üng yêu câu san xuât hang hoá vi trInh d k thut và cong ngh 
ngày càng cao. 

4.2. Ngành lam nghip 

Phuong hung phát trin lam nghip tinh Cao BAng phâi ben vüng, báo 
ton thiên nhiên, da dang  sinh hoc, bão v môi tnr&ng và üiig phó vói biên dOi 
khf hu. Báo v tOt din tIch rirng tir nhiên, rung phông h, rirng dc diing gàn 
vâi phát triên du ljch sinh thai, nâng cao giá trj san xuât, dáp üng nguyen lieu 
phçtc vi cOng nghip chê biên các san phâm tir g, tang din tIch thâm canh các 
loai cay giông có giá trj kinh tê cao, bão dam hài hôa các miic tiêu ye kinh tê, xã 
hi va bão v môi truYng, tao  viêc lam và thu nhâp, nâng cao sinh ke cho ngithi 
dan. 

Tp trung quãn 1, bão v tot din tIch rung tir nhiên hin cólâ 353 nghIn 
ha rung, trong do có 14 nghIn ha rung dc ding; 188 nghin ha thng phông h và 
khoâng 151 nghmn ha thng san xuât. Thçrc hin chuyên dôi mt so din tIch rrng 
phOngh it xung yêu chuyên sang quy hoach  rirng san xuât phiic vii phát triên 
kinh tê, sir diing các loai  giông cay lam nghip cO giá trj kinh tê cao; tao  vñng 
nguyen lieu tp trung phçic vçi cong nghip chê biên va xuât khau. 

Khuyn khIch ngithi dan và doanh nghip dAu tii trng rung g lOn tao 
nguyen lieu cho các co s chê biên. Tuing bithc hInh thành các vilng nguyen 1iu 
tp trung dam bâo cung cap tôi da nguyen lieu cho các nhà may, ca sâ chê biên 
trong Va ngoài tinh. Xây dçmg các khu chê biên go cOng ngh cao, chê biên lam 
san ngoài gO, chê biên duac 1iu s1r diing nguyen 1iu tir rung trông cüa dja 
phixo'ng. 

Phát trin h thng rung dc diing, báo tn và phát huy tài nguyen rung, 
da dng sinh h9c. 

4.3. Ngânh cOng nghip 

Phát trin cOng nghip Cao BAng theo huó'ng 1mg ding cOng ngh cao, 
than thin môi trumg, trong tam ia cOng nghip chê bién. Giai doan 2021-2030 
cOng nghip tinh Cao Bng tp trung vao mt so ngành cOng nghip chñ lirc: 
COng nghip khai thác va chê bien khoáng san; Cong nghip 1uyn kim; Cong 
nghip ca khI chê tao;  Cong nghip dintu; cong nghip hóa chat, hóa duqc và 
ducic; Cong nghip san xuât và phân phôi din; Cong nghip san xuât chê biên 
nông, lam san; Cong nghip san xuât 4t 1iu xay drng. 

Giai doan  sau nAm 2030, ngành cOng nghip tinh vn tip ti7ic tp trung 
phát triên sâu mt so ngành cong nghip chü yêu: cong nghip the bien nOng 
lam san; cOng nghip san xuât va phân phOi din nuc; cong nghip san xuât vt 
lieu xay dirng; cong nghip khai thác va ché biên khoáng san theo huthig day 
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inanh san xut các hành phm Co giá trj cao han. Phát trin them các ngành 1inI 
virc mói, cong nghip diicic phâm, san xuât chê phâm sinh hçc; cong nghiêp môi 
trumg; cong nghip din ti1 vin thông; cOng nghip näng luong sch, náng 
Iucing tái tao; cong nghip CBCT phiic vi nOng nghip và vat lieu mói di dôi vói 
áp d%lng cOng ngh tiêt kim näng luçing, nguyen 1iu. 

Khôi phic phát trin, to thiicing hiu cho các lang có ngh, san ph.m 
truyn thng (dt, may thô cam, dan lát ...). To chirc và duy trI các nghê hiên san 
xut nhu: thu cong rn' ngh, ruu, thirc phâm, chè, mat  ong... d tan  dyng 
ngun nguyen lieu và nguôn nhân cong tai  chô, gop phân to cong an viêc lam 
và tAng thu nhp cho dan cu. 

Phát trin cOng nghip hang tiêu dung vâi m1ic tiêu truó'c rn.t là phiic vu 
nhu c.0 cüa tinh và cüa viing. Dông thñ phát triên them mt so ngh mói khai 
thác t& nhüng tiêrn nAng the rnanh trên da bàn; xây dmg thucmg hiêu san phm 
gn vâi san xuât TTCN nhu: san phâm riIu, mien dong, các loi bánh, l.p sthn, 
ché sach...  Nghiên cü'u phát triên them mâu ma san phâm phc vçi du ljch. 

4.4. Ngành thuong mgi, djch vçi 

Phát trin các ngành djch vi theo huóng nâng cao chit luong và da dng 
hóa gn vó'i ho.t dng cfa du lch vâ khu kinh tê cira khâu. Xây dmg ngành 
thucing mai  phát triên theo hithng kêt hçip truyên thông và vAn minh hiên dai; 
thu hut các nguOn Fçrc cüa thuong nhân trong và ngoài nuc tham gia du tu, 
hot dng thuong mi. Phát triên thj tri.thng trong tinh trong môi quan h chit 
ch vi phát trién thj tnrO'ng trong vüng và cá nuâc, vi thj truO'ng ngoài nithc; 
g.n hiu qua kinh doanh thuong mai  vói yêu câu chuyên djch co cu kinli t, 
chü dng hi nhap  kinh te quocte. Phát triên manh  thuang mai ni dja theo 
huó'ng hin d.i dira tren các ca câu ngành h?p  I vOi sir tharn gia cüa các thành 
phn kin te, van  hành trong môi trug canh  tranh có sir quàn 1 và diu tit 
cüa Nhà nuóc. 

Khai thác hiu qua tuyk cao tôc Dng DAng (Lang San)- Trà LTnh (Cao 
Bang) day mnh phát triên các khu kinh te cua khâu, lOi m& d khai thác các lai 
th cüa mi dja phuang trong thüc day kinh tê xã hi phát triên. Phát huy ti da 
igi th vj trI khu kinh te cua khâu phát trien tinh Cao BAng dê tth thành môt 
trong nhüng trung tam giao thuo'ng cüa Vit Nam và khu vrc ASEAN vâi vüng 
Tây Nam — Trung QuOc; là u-kinhtê-cira khâu dangànhda1inh virc,•dim 
dt pat ye kinh tê cüa tinh Cao BAng và các tinh trung du mien nüi phIa Bc; là 
mt trong nhüng trung tam kinh te ye thuong mai,  djch vii, du lich và cOng 
nghip cüa khu virc các tinh mien nüi phIa BAc và có khâ nAng gAn k& duoc vOi 
các dja phuang khác d to thành tuyên djch vi thuong mi du lich dông ]irc 
cüa toàn vñng trung du mien nüi phIa BAc. 

4.5. Ngành du ljch 

Phát trin các san phm du ljch chü dao,  dc thu gn vâi nâng cao cht 
lugng các tuyn du 1ch và tAng cung lien ket hoat  dng du ljch vôi các trung 
tam du flch ló'n cüa cã nuOc, vi các tinh lan cn và vói các tinh phIa Nam Trung 
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Quc, phn du xây dimg Cao Bng thành trung tam thu hut du ljch cüa vüng. 
Tp trung phát triên nhiêu san phâm du ljch itac thü, hap dn nhu' du ljch sinh 
thai, nghi duông; du ljch trãi nghim nông nghip; du ljch the thao mao  hiêm, 
khárn phá; du ljch van hóa, trãi nghirn cong dông; xây dçrng tour tuyên, do luu 
nim gän vói danh lam thäng cánh, di tIch ljch sü... dua ngành du ljch Cao Bang 
thirc sir tr& thành ngành kinh te mfli nhcn de chuyên djch manh  ca câu kinh tê, 
ti.o dng 1irc thüc day các ngành kinh tê khác phát triên, gópphân quan tr9ng 
vào phát triên kinh té - xã hi, nâng cao rnirc song cüa cong  dông và ngui dan 
da phuong. 

Phát trin du Uch da trên các giá tr cành quan tr nhiên gn vâi khai thác 
cac giá trj di san Cong viên dja chat toàn cau Non nithc Cao Bang, dông thai 
gàn vái giá trj van hóa dc thñ cüa Gao Bang dê tao  igi the canh  tranh du ljch 
cüa tinh. HInh thành các không gian du I4ch  vói nhffiig san phâm dc trung tao 
Co s& dê có dugc nhüng chInh sách phü hgp trong vic khai thác các tài nguyen 
du ljch, tao  ra các san phâm phong phii bô sung cho nhau lam tang tinh hap dan 
cüa các chuong trInh du ljch. 

Xây dirng dng b co si 4t cht phiic vii du ljch nhu các trung tam gici 
thiu, thông tin; quy hoach xay dirng san Golf trên dja bàn thành phô Cao Bang; 
các djch vi ho trçl, dung chân, buu din, luu trü ngàn, ben bãi do chuyên tiêp; 
kim trung bay, triên lam; khu hru trñ, nhà hang an uOng, các trung tam mua sam 
do hru nim ti'r san phârn cüa dja phuong, khu biêu diên ngoài tthi, trong nhà 
dam bào dáp ung các tuyên du ljch.. 

Xây dimg mO hInh lang bàn van hoá k& hçip lam du ijch vi hInh thüc du 
ljch homestay. Khuyên khIch xay dirng các khu nghi sinh thai thâp tang mang 
sac thai kiên trüc cüa dja phuo'ng. Các hang miic cOng trInh ciii the trong tüng 
khu sê ducic nghiên cüu chi tiêt khi triên khai quy hoach phân khu, quy hoach 
chi tiêt tü'ng khu du ljch. 

Di vâi các khu du ljch có các di tIch ljch sir - van hóa, danh lam thng 
cânh, qua trInh trien khai can thiic hin các quy djnh cüa Lut di san van hóa, 
kbông lam ành hithng den các yêu to gôc câu thành di tIch, han  che tôi da vic 
e tong hóa các hang mic cOng trinh, không gay ô nhim, lam ành hung den 

di song cüa cong dOng dan cu xung quanh. Các hoat dng khai thác phát triên 
du ljch tai  khu vrc quy hoach  nhu hoat dng nghiên curu khoa h9c, du ljch sinh 
thai, nghi duö'ng, giâi trI... trong rrng phài man thu quy djnh pháp luat  ye Lam 
nghip. 

D.y manh  cong tác truyn thong, quàng bá v hInh ành con ngui, Non 
nu&c Gao Bang. 

4.6. Phát trin lTnh virc van hoá xã hôi. 

U' tje bào tn và phát huy giá trj các di san van hóa v.t th và phi vat 
th, di tIch cap quôc gia, di tIch ljch sir each mang, các di san van hóa tiêu biêu, 
dc truing cña Cao Bang và dOng bào dan tc thieu sO gàn v&i phát trien duljch 
bM vffiig. Phát trien van hóa, gia dInh dam bào gi gin bàn sac cüa mành dat và 
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con ngui Cao Bg; bào tn và phát huy các di san vAn hóa 4t th va phi vt 
th& gn vOi phát trin du ljch bn vüng. Phát triên co si ht tang và mng lithi 
Co s& vAn hóa, the thao, quy ho.ch Trung tarn vAn hóa, the thao thành phô tai vj 
trI dt phü hcip và các khu vui choi giài trI dông b tü tinh den co s&, trng bixâc 
hin di, cung cap các san phâm, djch vi chat luçing cao, to buóc dt phá trong 
hot dng vAn hóa, the thao trên dja bàn toàn tinh, gän vâi phát triên du ljch va 

phiic vi dAc içrc nhim viii phát triên kinh tê - xã hi dja phucrng. 

Tp trung phát trin san xut, xóa dói, giãm nghèo nhanh và bn vüng, 
nht là vüng dông bào dan tc thiêu so thông qua các cc chê, chInh sách, chi.rang 
trInh h trq san xuât, sinh kê, h trg nhà ô Thirc hin có hiu qua các Chixong 
trInh mvc  tiêu quôc gia (Chuong trInh giàm nghèo ben vcmg giai don 2021 - 
2025; Chuong trInh phát triên kinh tê - xA hi vüng dông bào dan tc thiêu so và 
min niii giai don 2021 - 2030; Chrnmg trInh xây dimg nông thôn mói giai 
doan 2021-2025). TAng cung chArn lo nguäi có công, cong tác bào trq xA hi 
và giãrn nghêo ben vctng; khuyen khIch xA hi hóa, huy dng tôi da các nguôn 
luc d du tu co so' ha tang, h trçi giãrn nghèo nhanh và ben vtng dôi vo'i các 
huyn nghèo và các xA dc bit khó khAn (t.p trung thirc hin hoân thành xóa 
nhà nhà tam,  nhà dt nat cho h nghêo, h gia dInh chInh sách cuOi nAm 2023) 
darn bào an sinE xA hi, nâng cao chat luçing cuc song nguo'i có cOng phü hçip 
vOi tmg giai doan  phát kinh té- xA hi cüa Tinh. Gän cOng tác giãm nghèo vo'i 

do thj hóa, xây dirng nOng thôn mOi, pháttriên các mO hInh sinh k rnOi, giài 
quy& vic lam cho lao dng nông thôn. Day manh  các  hoat  dng truyen thông 
1ng ghép cong tác bInh dAng gio'i, chAm soc bào v tré em và cong tác phông 
chông t nanxA  hi. 

4.7. Phát trin giáo diic, dào tao  và giáo diic ngh nghip gn vó'i si1r diing 
lao dng. 

Phát trin giáo dic và dào tao g6 vo'i nhu cu phát trin kinh t- xA hi 
cüa Cao BAng; dáp üng yêu câu cüa thO'i kS'  CNH, HDH trén nn tang tin b 
KHCN và dOi mo'i sang tao.  Phát triên hài hôa giüa giáo dic cOng 1p và ngoài 
cOng lap, giüa các vüng, mien. Tiêp tyc uu tien dâu tu phát triên giáo dçtc, dào 
tao 0 các vüng dc bit khó khAn, vüng sâu, vüng xa. 

TAng cuOng du tu co so' 4t chit và quy hoach 'ai  và mang lithi truO'ng, 
lop; cüng cO và phát trien h thông tru&ng phô thông trung h9c ban tr, trlx&ng 
trung hQc phô thông ni trü và co so' giáo dic ngh nghip. Tao chuyn bin cAn 
bàn ye chat luqng, hiu qua giao dye và dào tao;  hoc di dôi v0i hành; 1 1un gän 
vOi thrc tien; phôi hgp giüa nhà truo'ng, gia dInh và xA hi d tao  ra sir thng 
nhât thirc hin mic tiêu giáo dye, dc bit là giáo dye các chun muc dao dirc 0 
h9c sinh. Phat triên toàn din và phát huy tot nhât tim nAng, khà näng sang tao 
cüa mOi Ca nhan; có nhUiig phâm chit và nAng 1?c  chü yu theo mvc  tiêu cüa 
chuo'ng trinh giáo diic phO thông; coi tr9ng dào tao ngun nhan 1rc cht 1U9T1g 
cao phiic rsir nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa cüa tinh, cña d.t nuOc và 
tao dt phá, xây dirng lgi the canh tranh cüa tinE. 
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Phát trin h théng giáo diic ngh nghip theo hrn5ng mci, da dng, limb 
hoat có quy mô hcp 1, trong do Co CâU ngành nghê, co câu trithng, lap, co câu 
trinh d theo yeu thu phát triên cüa tinh và can dôi các dja bàn trong tinE; gàn 
vâi phát triên kinh tê- xã hi cüa tinh, nguôn nhan 1rc, quy hoch các ngânh và 
không gian, vüng, lânh thô, sir phân bô các khu cong nghip, khu kinh tê cüa 
tinh dáp 1rng nhu câu nhân 1rc chat 1u9ng và chat luqng cao cho tinh. 

Thu hiit ngun nhân 1rc chit hxçmg cao, gn dào to ngh vai giài quyt 
vic lam nhât là nguôn lao dng nông thôn; xây dçrng h thông mng luâi thông 
tin thi truOng lao dng, phát triên san giao djch vic lam, day mnh kêt nOi 
thông tin thj truang, di,r báo cung câu lao dng, hçip tác quôc tê ye lao dng. 

4.8. Phát trin y t và chäm soc sic khOe nhân dan. 

Phát trin dng b, toàn din h thng y t phü hcrp vai diu kin phát 
triên kinh tê- xA hi cüa tinh Cao Bang, bào dam tinh h thông, lien tiic trong 
hoat dng chuyên mon cüa ting tuyên và giüa các tuyen. Quan tam phát triên 
tuyên y tê Co s&, nhât là tang cuOng näng lirc cOng tác y tê dir phông và nâng cao 
chat hxong khám, chüa bnh & tuyên huyn. Xây dimg và phát triên mng luôi y 
tê co s&, tang cithng nang 1rc yte dir phOng và phông chOng djch. 

Bào dam các nhóm dan s dàc thñ nhir tré em, ngu&i khuyt tat, các dôi 
tugng chInh sách, ngu&i cao tuôi, dông bào dan tc It ngiz&i... dugc tiêp cn các 
djch vii y tê co bàn. Tang cix&ng ket hgp y hçc hin dai  vói y hc cô truyên 
trong phOng bênh, khám, chtta bnh, phiic hôi chüc nAng và nâng cao süc khoé. 

4.9. Khoa h9c, cOng ngh, 4ôi m&i sang tao 

Phát trin và dy manh  1rng ding tin b khoa hçc, cong ngh và di m&i 
sang tao  và chuyên dôi sO thrc sir là dng lirc thüc day tang tru&ng kinh té. Dôi 
m&i manh  m co chê boat dng nghiên cü'u ing diing Va chuyên giao cOng ngh, 
dôi m&i sang tao, tao thun igi cho nghien cü'u, chuyên giao phü hgp VÔi co ché 
th tru&ng, nâng cao tinE tr chit cüa các don vj nghiên cü'u khoa hçc, cong ngh. 
Co cau lai  các chuong trInh, nhim vi khoa h9c, cong ngh, gãn vâi nhu câu 
phát triên kinh tê - xã hi cüa Cao Bang, chui giá trj cüa san phâm, tao  giá trj 
gia tang. 

Thçrc hin nhanh qua trInh chuyn di s trên cà 3 tr1i ct chInh quyn s& 
kimb te so và xä hi sO. Xây dçrng ChInh quyên sO, chuyen dôi sO toàn din trong 
h thông chinh quyên, nâng cao hiu qua, hiu lrc hoat dng. Day manh  ng 
dung thuong mai  din tr, ho tr? các doanh nghip, hçip tác xã, h gia dInh, 
nhóm h giadInh tham gia các san thuong mai  din tir 1&n trong và ngoài nu&c 
nhäm thuc day, tao dieu kiên mua ban san phâm, dich vu trên mOi truong mang 
Thiiic day chuyen dOi sO xã hi, tp trung yào chuyên dôi so k näng, cung cap 
cac khoa hoc truc tuyen mo, hop tac voi cac to chuc, doanh nghiêp d dao tao, 
tp huân, nâng cao kiên thüc, k nãng ye cOng ngh sO và chuyên dôi sO cho 
ngu&i dan và doanh nghip. 

4.10. Quc phOng, an ninh, di ngoi 
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- D.y manh  Cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhn thirc v phát 
trin kinh t - x hi phái kt hop chat chê vói bâo dam quôc phông, an ninh va 
xây dimg the tr.n quOc phông toàn dan, the trn an ninh nhân dan. Tiêp tiic dâu 
tu vâ trin khai vic sp xêp, bô trI dan cu trên tuyên biên gii; dâu tu xay dçrng 
các dung tun tra biên gii. Hop tác vâi Trung Quôc ye quOc phông, an ninh, 
xây dirng biên giOi hôa bInh, hth.i nghj và phát triên ben vtng. 

- Tp trung lânh do, chi do xây dirng nn quc phông toàn dan vi3:ng 
rnnh toàn din; bão v vü'ng chàc chü quyên, 1nh thô biên giâi quOc gia. Gitt 
vthig, tang cuèng sir lãnh dao  tuyt dôi, tr1rc tiêp, toàn din cüa Bang, s1r quân 1 
tp trung, thng nhât cüa Nba rirnc dôi vâi các lirc luçcng vu trang nhân dan; 
thuc hiên co hiêu qua hai nhiêm vu chiên luo'c xây dung va bao ye To quOc Xây 
dirng the tr.n quOc phông toàn dan gãn vol the trn an ninh nhan dan; kêt hop 
chat ch nhim v1i phát triên kinh tê - xA hi vOi bão darn quôc phông - an ninh, 
xây dirng khu vçrc phông thu tinh, huyn vLng chàc. Xây dirng lirc 1ucingb di 
thuong truc, dan quân tu ye, du bi dông viên du so luong, vü'ng math ye chrnh 
trj, tu tuOng, to chüc và sirc chiên dâu. Day rnnh quan h Quôc phông thông 
qua hop tác giüa các da phuong trong vic duy trI và thiic hin nghiêm các Hip 
dtnh, Biên bàn, ThOa thi4n d. k ket; xây dirng biên giOi hôa bInh, hü'u nghi, on 
djnh, hop tác và phát trien. 

- Giü vung on djnh chinh trj, trt tr an toàn xã hi, tao  môi truông thun 
1i cho phát triên kinh tê - xä hi. Bão dam an ninh, giu vü'ng On djnh chInh tr, 
trt tir an toàn xä hi, tao  rnOi truèng hôa blnh, thun igi, phiic vii hiêu qua 
nhim vi phát triên kinh tê- xã hi cüa dja phuong; báo v tuyt dôi an toàn các 
sir kin chInE tr quan tr9ng cüa dt nuOc, cüa tinh. Kien quyêt du tranh iàni 
that bai  mi am rnuu, hoat dng phá hoai cüa các the lirc thu djch, phãn dng; 
khOng dê hInh thành, cOng khai các tO chirc dôi .lp. Tang cung cOng tác dâu 
tranh phông, chOng ti phm và các hàrth vi vi phm pháp lut khác; kiêm chê 
gia tang, lam giàm ti pham và các diêu kin, nguy co phát sinh ti pham, tao 
chuyên biên tIch circ ye trt tr xã hi. Xay dirng và cüng cô nên an ninh nhân 
dan, the trn an ninh than dan tai  các dja bàn tr9ng diem, chin luçyc. Dôi mOi 
phuo'ng pháp xay dirng phong trào Toàn dan bào v an ninE To quc phü hop 
yOi t1rng yang, tirng dOi tuçing và diêu kin phát trien kinh tê- xã hi 0 t1rng dja 
phuong. 

- TIch circ, chü dng hi nhpkinh t quct& mO r)ng và nâng cao hiu 
qua cOng tác dôi ngoi, phôi hop chat chë giüa di ngoi Bang v0i ngoi giao 
Nhà rnr0c, dôi ngoi nhan dan. Trin khai thirc hin có hiu qua các Hip djnh, 
thôa thun dä k ket yOi phIa Trung Quoc và các dOi tác nuOc ngoài; dy nhanh 
ket nOi tuyên 4n tài quOc te tü các tinh cüa Vit Nam dn Khu tix trj dan tc 
Choang Quãng Tay, Trung QuOc qua các cua khu tinh Cao Bang, xay dirng 
Cao Bàng trO thành mt trong nhffig tr9ng dim logistics giva Vit Nam và 
Trung Quôc. -Chñ dng tiep can  các to chüc kinh t, tài chInh quc t, khu vixc 
tranh thu vOn, kiith nghim quán l và thu hut dau tu, hop tác tren cac linE virc. 

5. Phirong an ti chfrc không gian hot dng kinh t - xa hi 
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5.1. Phuong huâng phân vñng phát trin tinh Cao Bng 

Trén co' s diu kin dc thu v tir nhiên, dja hInh, d.c dim dan cu, van 
hóa xA hi và trInh d phát triên dê hoch djnh không gian phát triên cac lTnh 
V1TC, Cüng vói phân bô CáC tài nguyen thiên nhién Cua khu virC nghiên CÜU, tinh 
Cao Bang phân thành 3 vüng lien huyn nhu sau: 

- Viing Trung tam (Vüng I) gm thành ph Cao Bang, CáC huyn Hôa An 
và Ha Quàng, là yang dng lIC phát triên Cüa tinh, CO CâU kinh tê phát triên 
mang tInh tong h9p Va Chat lu'çmg cao. Là hat  nhân do thj hóa Cüa tinh, có Thàñh 
phô Cao Bang là do thj loti II và së thành do thj loai I sau nãm 2030 là trung 
tam hành ChInh, ChInh tn, kinh tê, van hóa xâ hôi, y té, giáo dye, khoa h9c k' 
thuât cüa tinh Cao Bang. Thành phô Cao Bang có Chüc näng trung Chuyên hang 
hóa, du ljch vui Chifi giài trI, nghi dixO'ng,) các khu di tIch ljch sir vAn hóa, ljch sir 
Cách mng... Tp trung dâu tu phát triên CáC khu V11C Co uii the vuçlt tri dê hInh 
thành cac trung tam trung Chuyên hang hóa, các khu du ljCh Chat lu9ng cao, CaC 
trung tam thuong mai  djch vi, các khu, Cim Cong nghip. . . Ngoài ra, vüng nay 
Cung Co khu v1rc biên gii, vñng Cao, phát triên kinh tê ci:ra khâu, thuo'ng mai 
djch vi và phát triên nông nghip gAn vri cOng nghip chê biên nông san. 

Vñng I diXçYC phân lam 03 tiu vüng không gian phát trin c th nhu sau: 
Tiêu vüng phát triên Khu kinh té cua khâu; Tiêu vüng không gian do thj tr9ng 
diem, diem dan cu nông thôn hai ben duO'ng HCM (hành lang kêt nOi CáC do thj 
trung tam hin httu); Tiêu vñng phát triên diem dan cu nông thôn gAn vó'i san 
xuât nông nghip Chat luqng Cao, nông nghip thông minh. 

- Vñng min Dông (Vung II) gm các huyn Trüng Khánh, Ha.  Lang, 
Quâng Hôa và Thch An vi d.c trung là kinh tê c1ra khâu, thucing mai  djch vii 
và cOng nghip ché biên nOng san. Trên da bàn ng II, có nhiêu cüa khau vâi 
Trung Quôc và cO khà nAng phát triên manh  các quan h kinh te cüa khâu, trên 
Co s dâu tu nang cap ctra khâu Ta Lung, Trà LTnh và mt sO ci~a khâu khác 
nhAm tAng cuing quan h trao dôi mua ban hang hóa vái các dja phuong cüa 
Trung Quôc. 

Vüng II dugc phân lam 03 tiu ng khOng gian phát trin th nhu sau: 
Tieu vüng phát trien Khu kinh tê ci'ra khau; Tieu vüng phát tnien nOng nghip 
sinh thai truyên thông phIa DOng cao tOc DOng DAng (Lang Son) - Trà Linh 
(Cao Bang; Tiêu ng phát tniên nOng nghip cOng ngh cao phIa Tây cao tOc 
Dông DAng - Trüng Khánh. 

- Vüng min Tây (Vüng III) gm các huyn Nguyen BInh, Bào Lam và 
Bâo Lac.  Phát trien kinh tê gän vth cOng tác báo v môi trung, chü dng üng 
phó vâi biên dôi khI hu tao  nn tAng cho vic phAt tnin lâu dài và ben vung. 
BAo v giá tr cüa rung, rung d.c diing và bAo ton và phát huy các giá trj cAnh 
quail, h sinh thAi thiên nhiên quan tr9ng, các loài sinh 4t, nguôn gen, di tIch 
ljch s - vAn hóa, danh lam thAng cAnh; tr thành nhan to quan tr9ng gop phân 
thIch üng vi bien dôi khi hu và các hin tuçing thiên tai CiTC doan. 
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5.2. Phixang an phát trin h thng do thj và diem dan cu nông thôn cña 
tinh cao bang giai doan 202 1-2030 và tam nhIn den nàm 2050 

a) Các khu v11c phát trin h thng do th 

Phát trin h thng do thj phü hçip vIi lthOng gian kinh t - xä hôi, vth 
diu kin cüa tinh, có tInh chat, chirc näng, bàn sac; các do thi tr& thành dông 
1irc phát triên cüa vüng tinh; phát triên do thj xanh, có bàn sac, näng dng, h. 
tng theo huOng dông b, hin dai,  thông minh, bào dam phát triên ben vüng. 

Den näm 2030, tST 1 do thj hóa toàn tinh dat  khoàng 43,96%; có 01 dO thi 
loai II (Thành phô Cao Bang), os do thj '°ai  IV (Phçic Hôa, Trà Linh, Triing 
Khánh, Quàng Uyên, Nró'c Hai), 11 do th loai V. 

Sau nám 2030, tam nhIn 2050 toàn tinh Cao Bang Co 01 do thj loai I (vâi 
muc lieu xây dirng môt do th xanh, thông rninh, phát triên ben vng); 03 thj xã 
loai IV (Quãng HOa, Trüng Khánh và Hôa An), 10 do thj loai  V. 

b) Phuong an t chirc lành th nông thôn 

- Phuong an phát triên các dim trung tam cijm xã và các Co s tao  thj. 
Quy hoach  xây dirng 13 trung .tâin c1m xã trên Co sâ cài tao  và xây drng các 
chq, co sà djch vi xuât và di sOng, Co sâ san xuât tiêu thu cOng nghip, co 
s van hoá cong dông trâ thành trung tarn knh tê, van hoá và dch vi thtic day 
sr phát triên kinh tê - xã hi cüa mt cçirn xâ. 

- Phát trin mang 1ui cac dim dan cu, các trung tam hành chInh xà, h 
thng trung tam cong cong  và kêt câu ha tang. Quy hoach  mi xã có mt trung 
tam din tIch 10-30ha, quy mO dan sO tir 2.000- 5.000 ngui, có các cOng tñnh 
van boa the thao và các cOng trInh ha tang khác nhu him din, chç. . . duqc xây 
dçrng theo quy chuân và duqc bô trI & khu vrc thu.n tin vâi các thôn xóm, ban 
kInh phic vii trong khoàng 2km. Quy hoach các trung tarn thOn, bàn gm nhà 
van hóa thOn, truông rnâm non... nên dugc bô trI tp trung ket hqp v&i các 
khOng gian cong cong, nghi ngoi dê tao  khOng gian trung tam cho thôn xórn. 

- Các tuyn dan cu tp trung phân b d9c theo các tuyn du&ng giao thông 
lien xã, quy hoach  dau tu dOng b các cong trInh ha tang nhu du&ng giao thông 
nOng thôn, 1u&i din, nuOc, sinh hoat,  h thông truông lap, h thng y t, h 
thông các thiêt chê van hóa- xã hi v.v. 

5.3. Phuong áñ thc1thÔiijiañ cáé khuhircnän ...................... 

a) Không gian Khu kinh th cua khu tinh Cao Bang 

- Viing kinh tê cca kháu phIa Tdy (vimg I), bao gm các xA biên gi&i cüa 
huyn Ha Quâng; din tIch quy hoach khoâng 4.018 ha, trung tam là khu cua 
khâu - do thi Soc Giang. Vñng (1) bao gôm 03 khu virc chInh sau: 

+ Khi virc 16i m& Na Quân (xä Cn Yen) din tIch quy hoach khoàng 114 
ha: HInh thành cp ch, có chic nang thuong mai djch vi xut nhâp khu trao 
dOi hang hóa cu dan bien giOi; xây drng khu vçrc .kim soát quàn 1, kho bäi 
hang boa, phát trien các khu dan cu m&i, nãng cp cài tao các khu vçrc dan cu 
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hin trng, câi tao  h thng ha tang xã hôi và h thng k thut khu vçrc 1i m& Va 
cüa xâ Can Yen. 

+ Khu c1ra khu Soc Giang (xã Soc Ha) din tIch quy hoach  khong 311 
ha: Djnh hizng xây dtrng và phát triên khu virc cira khâu Soc Giang thành mt 
do th ci:ra khâu loai  V. Phát triên hoàn thin các khu ch'Crc näng ci:ra khâu: ca 
quan quãn 1, djch vi thixo'ng mai,  kho bäi trung chuyên hang hóa, dan cu mth; 
câi tao  chinh trang, xây di.rng hoân thin khu v11c trung tam xä Soc Ha. 

+ Khu virc Khu di tIch quc gia dc bit Pác Bó (xã Tnrng Ha), cO din 
tIch quy hoach khoãng 2.450 ha: Tuân thu quy hoach  khu di tich dã duqc phê 
duyt, phát triên khu di tIch lch sir Pác Bó tr& thành diem du ljch phát triên ben 
vüng. Báo ton ton tao  h thông cong trinh di tIch, xây drng các khu chüc näng 
trung tam djch vi du lch, cài tao  nâng cap ha tang xã hi và ha tang k thut 
khu di tIch và trung tam xã Truô'ng Ha, xây drng các diem dan cu, tái djnh Cu, 
thành 1p các ca s& du ljch cong dông; gi gin, bào v cânh quan khu vrc dôi 
rrng. 

- Viing kinh té tha kha'u phIa Bc (Viing 2) bao gôm khu vrc các thôn xã 
cüa. huyn Trüng Khánh; din tIch quy hoach khoáng 8.134 ha, quy mô dan so 
den nm 2040 khoing 30.000 - 32.000 ngithi; trung tam là khu cira khâu - thj 
trân Trà Linh. Vüng (2) bao gôm 03 khu virc chInh sau: 

+ Khu c11a khu Trà LTnh vâ l& mi Na Doóng (thj trn Trà Li'nh), din 
tIch quy hoach khoãng 1.490 ha: Là cfra khâu quOc te, trung tam cüa Khu kinh tê 
cira khâu tinh Cao Bang, ct:ra ngô ket nOi Trung Quôc và ASEAN. Khu v1rc c1ra 
khâuphát triên các khu chüc näng quán l, ki&n soát, các khu hn hcip thuang 
mai dich vu cixa khâu, trung tam logistic vcn cang can lCD, he thông kho bãi, 
trung tam san xuât chê biên phiic vi xuât khâu (khu chê xuât), kim dan cu hin 
trang và khu dan cu mi phiic vi tái djnh cu. Hoan thin h thông ha tang xã 
hi, ha tang k thut thj trân Trà LTnh dat  tiêu chuan do thj loai IV. 

+ Khu vuc cüa khu Pô Peo (xâ Ng9c Con), din tIch quy hoach khoâng 
1.134 ha và lôi m& Dinh Phong (xã EDInh Phong), din tIch quy hoach  khoàng 
3.367 ha: Djnh hithng hInh thành các trung tam thuang mai,  djch vçt xuât nhp 
khau, djch vi1 logistic, kho bäi trung chuyên hang hóa, trao dôi hang hOa cu dan 
bien giâi; phát trien djch v du ljch: du ljch nghi duOng d9c sOng Quay San, du 
ljch tham quan ngàm cành, djch vi vui thai giái trI, the dc the thao (san gôn)...; 
cài tao,  nâng cap ha tang các khu dan cu hin hum 

+ Khu virc Khu du ljch thác Bàn Gic (bao gm toàn b ranh gii Khu du 
ljch thác Bàn Giôc), din tIch quy hoach khoàng 1000 ha: Là khu du ljch quôc 
gia, tam vOc quôc tê. Djnh hithng phát triên tuân thu Quy hoach xây drng Khu 
du ljch Thác Bàn GiOc dugc dã Thu tuóng ChInE phü phê duyt; xây dirng các 
khu djch vi du ljch, các khu thuang mai djch vii yen bien gii, các khu nghi 
duô'ng, thãm quan ngäm canE, các khu vçrc khám phá trâi nghim van hóa cong 
dông; phát trien các khu dan mdi, cài tao  nang cap ha tang xã hi và ha tang k 
thuât khu du lich. 
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- Vuing kin/i te cca kha2u phIa Dông Bác (VIing 3), bao gm các xä biên 
gii cüa huyn Ha Lang; din tIch quy hoach khoàng 3.346 ha, dan so den nam 
2040 khoãng 7.500 - 8.000 nguYi; trung tarn là khu cira khâu L Van.  Wing (3) 
bao gôrn 03 khu vrc chInh sau: 

+ Khu vuc c1ra kh.0 L Van và li rn Ban Khoông (xã L" Quc), din 
tIch quy hoach khoáng 1.250 ha: Djnh hixóiig nâng cap thành ci:ra khâu quoc tê, 
t.p trung phát triên các khu chirc nAng djch vi thucmg mai,  djch vi xuât nhp 
khu, dch vit du ljch, kho bãi và djch vi hu can phiic vi trung chuyênhàng 
hóa, các khu vrc kiêm soát quàn 1. Phát triên các khu dan cu mdi, nâng cap cãi 
tao các khu virc dan cu hin trang, cài tao  h thông ha tang xã hi và ha tang k 
thuât khu VLIC C1.1a khâu và lôi m. 

+ Khu virC cua khu Ha Lang (xã Thj Hoa), diên tIch quy hoach  khoàng 
144 ha: Trên CO s khu trung tarn xä Thj Hoa kêt nôi vài khu V11C cua khâu hInh 
thành CáC khu thucing mai  djch v11 xuât nhp khâu, trung chuyên hang hóa, trao 
doi hang hóa CU dan biên gith; san xuât nông, lam nghip; các khu v1rc kiêm 
soát quàn l, phát triên the khu dan cu mdi, nang Cap Ci tao cac khu v?C  dn cu 
hin trang, Cãi tao  h thông ha tang xã hi và ha tang k thut khu VirC C1:ra khâu. 

+ Khu V11C li m Pác Ty (xä Quang Long) din tICh quy hoaCh  18 - 20 ha 
và K Sc (à Thng Nht) din tich quy hoach  10 - 12 ha: Quy hoach  cac khu 
chuc nãng kiêm soát, quàn l, kho bäi hang hóa và khu thuong mai  djch vi trao 
dôi hang hóa CU dan biên gith. 

- Vuing kinh te' ci'ra khdu phIa Dóng (Ving 4), bao gôrn CáC khu virc biên 
giói cüa huyn Quâng Hôa vâ Thach An; din tIch 4uy hoaCh  khoàng 14.632 ha, 
quy mô dan so den 11am 2040 khoáng 5 1.000 - 53.000 ngui, trung tam là Cüa 
khâu Ta Lang - do thj Ph11C Hôa. Wing (4) bao gOm 02 khu vI1C chfnh sau: 

+ Khu vuc cira kh.0 Ta Lung - do thj Phiic Hôa (huyn Quàng Hôa), din 
tIch quy hoach  khoãng 14.105 ha: Xây drng do thj Phic Hôa trâ thành do thj 
loai IV, duçc to chirc theo huóng to hçip da chüc nãng, theo do lay Ta Lung lam 
trung tam kinh tê, Hôa Thun lam khu trung tam hành chInh do thj, thuong mai 
có chüc nàng hon hçp, các c1m do thj khác (thuc dja phn xã M Hung, Dai 
Son, Cách Linh) có chirc näng chuyên dê, phát triên khu i và các tuyên djch vi, 
thuang mai  xen k các khu VrC chüc nAng ngoài do th và vüng nông thôn nông 
nghip. ...,.. 

+ Khu v1rc Na Lan  (xä Dirc Long, huyn Hôa An), din tIch quy hoach 
khoàng 433 ha: Phát triên hoàn thiên các khu chiirc näng gôm 'o quan quän 1 
kiêm soat, dich vu thuong mal, kho bäi trung chuyên hang hoa darn bao diêu 
kin nang cap len cua khâu phi. Quy hoach  khu djch v'i du ljch, hInh thành khu 
dan cu mi kêt hpdu ljch cong dOng phát triên gän vth Khu di tich chiên thang 
Dông Khê Nâng cap cài tao  các khu VrC dan cu hin trang, cài tao  h thng ha 
tang xã hi và ha tang k thut khu VirC. 

- Dó'i vài viing mien Tdy, hInh thành 1& mi tai mc 589, mc 590 xâ Co Ba, 
xây drng cp chç tai  moe 535 xã CC Pang huyn Bào Lac  có chüc nàng thuong 
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mai, djch v1i và du ljch cho tiêu yang Min Tây (Bào Lac,  Bào Lam, Nguyen 
BInh). 

b) Phân b không gian phát trin thuong mai,  kho bãi trung chuyn hang 
hóa 

+ Khu vçrc phát trin hoat dng thuung mai  dch vi ti trung tam thành 
phô, huyn, thj trên toàn Tinh. 

+ Khu logistic, h thng kho bãi, khu trung chuyn hang hóa xut, nhp 
khâu: Phát triên các khu djch viii logisstic, tp trung tai  Ta Lung, Trà Lirih. Quy 
hoach h thông kho bAi tai  tat ca các cüa khau, lôi mó'. Tong din tIch các khu 
logistic, kho bãi, khu trung chuyên hang hóa trong Khu kinh tê là khoàng 380 - 
400 ha. 

c) Phân b không gian phát trin cong nghip, KCN, CCN 

Djnh hithng không gian phát trin cong nghip tinh Cao B&ng thii k' 
2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050, quy hoach 04 KCN (din tIch khoàng 
350ha), 14 CCN (din tIch 572,8ha) dugc phân bô nhu sau: 

+ Vüng Trung tam (Vüng I) gm thành ph Cao Bng, các huyn Hôa An 
và Ha Quàng, quy hoach  02 KCN và 03 CCN bao gôm: KCN Chu Trinh 200 ha 
(Xã Chu trinh, TP. Cao Bang); KCN Chu Trinh 2 (l5Oha, xã Chu Trinh TP. Cao 
Bang, xã Kim Dông huyn Thach An); Các cijm cong nghip: (1) CCN Hung 
Dao, din tich 70ha (Xã Hung Dao,  TP. Cao Bang); (2) CCN Bach  Däng, din 
tIch 50 ha (xã Bach  Dãng, huyn Hôa An); (3) CCN Thông Nông, din tIch l5ha 
(huyn Ha Quãng). 

+ Vüng min Dông (Vüng II) gm các huyn Trüng Khánh, Quãng Hôa, 
Ha Lang và Thach An, quy hoach  02 KCN, 08 c1im cong nghip: KCN Dông 
KEe 150 ha (TT. Dông Khe, huyn Thach An); KCN Tiên Thành 150ha (xã Tiên 
Thànli, huyn Quâng Hôa); Ciim cong nghip: (1) CCN Mien Dông 1, din tIch 
75ha (TT. Ta Lung, huyn Ha Quâng); (2) CCN Thông Hue, din tIch 50ha (xã 
Doâi Duong, huyn Triing Khánh); (3) CCN Trà Linh, din tIch 40ha (xã Tn 
Phuong, huyn Trüng Khánh); (4) CCN Trüng Khánh, din tich 30ha (TT. 
Trüng Khánh, huyn Trüng Khánh); (5) CCN kho vn c1ra khâu, din tIch 
59,7ha (TT. Ta Lung, huyn Quáng Hôa); (6) CCN chê biên nông, thñy san, 
din tIch 18,34ha (TT, Hôa Thuân-H. Quãng Hôa); (7) CCN ché biên lam san, 
ni that, do gia dpng, din tich 36,6 ha (xã Dai  San, Cách Linh, huyn Quáng 
Hôa); (8) CCN che biên nông san Dai  Son, din tIch 3 8,16 ha (xA Dai  Son, 
huyn Quàng Hôa). 

+ Vüng mien Tây (Vüng III) gm các huyn Nguyen BInh, Bâo Lam và 
Bào Lac, quy hoach 03 CCN: (1) CCN Tl'nh Tüc, din tIch 30 ha (TT. ]Iinh Tüc, 
huyn Nguyen BInh; (2) CCN Bào Lam, din tIch 30ha (xã Mông An, huyn 
Bâo Lam); (3) CCN Bào Lac,  din tIch 30ha (TT. Bào Lac,  huyn Bào Lac). 

d) Phân b không gian phát trin du ljch 
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- Cym du ljch Trung tarn (thành pho' Cao Bcing và huyçn Hda An), là cim 
du ljch ht nhân và có nghia quan tr9ng dôi vyi du ljch toàn tinh. Dinh huóng 
phát trién du ljch nghi cuôi tuân, camping, du ljch, trài nghim, vui chai giái trI, 
du 1ch qua cânh, tham quail, nghiên ciru, du 1ch cong vii, thiwng mai... 

+ Thành ph Gao Bng: là trung tam phn ph& khách di cac noi, dim du 
ljch gän vi sr kin. Các khu, diem du ljch tham quan chInh: Quân the di tIch ljch 
sir van hóa Dà Qun, Den KST Sam; Khu lu'u nim Hoàng DInh Giong; Chüa DOng 
Lan. 

+ Các dim duUch a huyn Hoà An: Nguôm Slua, Nm LIn, hang Bó 
Tháy, hang Tôc Ru, den Vua Lê, thành nhà Mac... 

- Cyrn du ljch phIa Bac (Pác Bó và phy can, thuôc dja phn huyn Ha 
Quáng), day là ciirn du 1ch gAn van hóa tam linh có nghia quan trong 
khOng nhffitg chi dôi vâi Cao Bang ma con dôi vâi cá nuOc. Trung tam cüa 
không gian là quân the di tIch cap quOc gia dc bit Pác Bó, là cái nôi c'üa cách 
mng Vit Nam, noi gàn bó vó'i hInh ânh cüa vj lãnh t1i kit xuât cüa dan toe - 
HO ChI Minh. 

• + Khu di tIch ljch sirPác Bó (huyn Ha Quàng): quy mO khoãng 540 ha, 
là diem tham quan di tIch kêt hçTp sinh thai, lé hi ye nguOn, giáo dic Va là tr9ng 
tam cüa cçlm du ljch phIa Bãc. 

+ Khu du ljch hang Nguôi Vit C; hang Nguam Vài, Ngrnrn Ngm tti 
xã Cam Yen, hang Ngim Giàng xä V Quang - huyn Ha Quâng. 

• - Cyrn du ljch phIa Dông grn Ban Gic. - Ngzthm Ngao và phy cn (huyn 
TrIthg Khánh, Quáng Hoà và Hg Lang,). Day là không gian lOn, chira dimg 
nhiu tài nguyen du 1ch nhât cüa tinh Cao Bang. Djnh hzó'ng phát triên du lch 
tham quan cânh quan, van hóa tam linh, bàn van hóa, nghi cuOi tuân, các khu 
nghi diio'ng chüa bnh, camping, the thao, mo hiêm...., du ljch sinh thai, du ljch 
biên giai. 

+ Khu du ljch Thác Bàn Gic - Nguam Ngao (huyn Triing Khánh): quy 
mô khoàng 1.000 ha, là diem du lich sinh thai tham quan cành quan, the 
thao.v.v. . .duc djnh huâng phát triên thành khu du ljch quOc gia trong giai doan 
den näm 2030. 

- Cy,n du ljch phIa Táy (1 hja#Jén, Phja Oä'c; rfmgTrdnHimgDao,thuoc 
dja ph42n huyn Nguyen BInh). Trung tam cüa cijm là Phja Den. Djnh huOng 
phát trien du lch sinh thai, du ljch nghi cuôi tuân, các khü nghi duô'ng chUa 
bnh, du ljch van hóa: tham quan cac di tIch ljch sr cách mng, van hóa dan tc, 
du ljch cong  dông. 

+ Khu du lich Phja Den, Phja Oc (huyn Nguyen BInh): quy mô khu du 
1ch khoãng 500 ha, là diem du ljch sinh thai, nghi duO'ng, djnh hithng phát triên 
thành khu du ljch quOc gia vào giai dotn sau näm 2030 den nam 2050. 

+ Khu di tIch qu& gia dc bit rung Trn Hung D.o (huyn Nguyen 
BInh): quy rnô khu di tIch lch sü 81 ha, là khu di tIch có giá trj dàc biêt quan 
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trçng trong h théng các di tIch ljch sü quân sr cách mng Vit Nam, là dim du 
ljch tharn quan di tIch kêt h9p cành quan sinh thai cüa khu rung nguyen sinh - 
rirng Trân Hung Dao. 

+ Khu du ljch Tây Bc (Bào Lac, Bào Lam), khai thác phát trin du ljch 
sinh thai, du lich cong dông, du lich du thuyên mao  hiêm trên Song Gâm, du ljch 
cong dông dan tc Lô Lô tai  Ca Dông, Ca Mèng xà Di.irc Hanh,  du ljch Hang 
dng, du ljch mao  hiêm nüi Phja Da. 

- Không gian du l/ch Dông Nam 'TT Dông Khê và phy can) huó'ng khai 
thác phát triên du ljch van boa, da chat vâ c1ra khâu biên gii. 

+ Phát trin xay drng Khu du ljch H Thãng Hen (huyn Quáng Hôa), 
dng Gic Dâu (huyn Trüng Khánh): Diem du ljch sinh thai, tam linh (200 ha) 

+ Khu di tIch ljch si:r chin th.ng Dông Khê (huyn Thach An) (60 ha) 

+ Dèo Ma Phic (huyn Quáng Hôa): tham quan cnh quan. 

+ Dng NguO'm En, NguO'm Khu, hang Doi (huyn Ha Lang): tham quan 
hang dng. 

+ Khu du ljch sinh thai Ngithm Lm Nm Khao (huyn Quáng Hôa). 

+ Khu du ljch sinh thai trén song BcV9ng (huyn Quàng Hôa). 

- Cym du l/ch Táy B& (gm cifim dié'm du ljch các huyn Báo Lc và Báo 
Lâm), day là cua ngO Tây Bàc cfia du ljch Cao Bang kêt nôi vói du ljch Ha 
Giang và các tinh vi1ng nüi phIa Bàc và Tây Bäc Vit Nam, là câu noi cüa hai 
Cong viên dja chat toàn câu (Non nithc Cao Bang và Cao nguyên'dá Dông Van). 

+ Các dim du ljch huyên Bào Lac:  Dim du ljch sinh thai k& hcip cong  dng 
ho ThOm Lôm; Diem di'xng chn tham quan dôc 15 tang Khau Coc Trà; Diem du ljch 
cong dông KhuOi Khon; Nüi Phja Da;  du 1ch du thuyên mao  hiêm trên SOng Gâm... 

+ Các dim du ljch huyên Bão Lam: Lông h thus' din Bào Lam; cânh 
quan song Gâm; Dôi cO Phiêng Muthng; thác nuc Thach Lam; Bàn dan tOc  San 
Chi Ca DOng; du ljch cong dông dan tc Lô Lô tai  Ca Dông, Ca Mèng xã Due 
Hanh, du ljch Hang dng, du ljch mao  hiêm nñi Phia Da,  du ljch Tam linh... 

d) Phân b khOng gian phát trin nông nghip 

HInh thành vñng san xut hang boa t.p trung, quy mô thIch hqp gn co s 
chê biên và tiêu thii san phâm. 

- HInh thành cac vüng san xut nông nghip cong nghcao, bào tn cac 
nguOn gen qu san 4t dja phuong và gop phân tao  sinh kê ben vihig, On djnh 
cho ngiRii dan. Xây dirng các trang trai  san xuât nông - lam nghip tp trung tai 
các khu v11c thuc huyn Quàng Hôa, Trüng Khánh và Ha Quàng: Vung chàn 
nuôi bô sia và chê biên süa tai  Lung Ten, xâ Dai  Son và Lung Mu?yi, thj trân 
Hoa Thuan (huyên Quang Hoa), vung san xuât nOng nghiêp cong nghê cao xã 
Dai San (huyn Quãng Hôa), vñng trông cam, quit thj trân Trà LTnh... Mo hInh 
phát triên trang trai duçic djnli huóng xác 1p theo quy mô trung blnh, 5ir dçing 
qu dat vüa phãi 
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- Vüng trông liia nrn9c quy mô trên 4 ngàn ha t.i các vüng thuc huyn 
Hôa An, Ha Quãng, Nguyen Binh và Ha Lang; Vng trông ngô 40.000 ha ô' 
Bão Lam, Bão Lac,  Trüng Khánh, Quàng Hôa; Vüng trông du tuo'ng 6.000 ha 
tai Trüng Khánh, Ha Quàng, Ha Lang; Vüng trông rau hoa 3.500 - 4.000 ha tai 
các huyn Hôa An, Quâng Hôa, Nguyen BInh và thành phô Cao Bang. Trong do 
vng trng rau 200 ha tai  HOa An 90 ha, Thành phô Cao Bang 34 ha, Nguyen 
BInh 42 ha, Thach An 34 ha; 

- Vüng trng cay thuc là 6.000 ha, tp trung chü yu 6 huyn Hôa An, 
Ha Quâng, Trüng Khánh, Nguyen BInh và vüng phi cn là thành phô Cao Bang, 
Quàng HOa, Thach An, Ha Lang; Vüng trông mia 3.000 ha tai  2 huyn tr9ng 
dim là Quáng Hôa, Thach An. 

- Vüng trông cay an qua 2.500 ha, trong do: Vüng trông cam, qut 350ha 
tai Triing Khánh 200 ha, Hôa An 150 ha; Vàng trông lê 400ha tai Thach An 160 
ha, Nguyen BInh 135 ha, Hôa An 105 ha; Vüng trông cay grng ngh 1.400ha tai 
Ha Quãng 905 ha, Hôa An 345 ha, Quàng Hôa 260 ha); Viing trông cay Dé 
900ha tai  huyn Trüng Khánh. 

- Xây dirng vüng chuyên canh cay nguyen 1iu 4.000 ha trüc các huyn 
Nguyen BInh, Bão Lac,  Ha Quàng, Hôa An; hoc vüng II - Bào Lac. 

6. Phtro'ng an bão v, khai thác, sir dung tài nguyen khoáng san, bão 
v môi trtrO'ng, bão ton thiên nhiên và da dng sinh hQc 

6.1. Phuorng an khai thác, sir ding, bào v tài nguyen khoáng san 

a) Bào v các ngun tài nguyen khoáng san 

Bào v chat chê các khu virc khoáng san cn bào v không d xày ra tInh 
trng khai thác khoáng san trái phép, không dê xãy ra hin tuong sir diing 
khoáng san sai mi1c dIch. 

- Các khu vicc khoáng san cn báo v chit chê 

+ TQLp trung bào v 12 khu virc có nguy co cao xày ra khai thác khoáng 
san trái pháp 1ut là: cat, sOi trên các song Bang, sOng Hiên, sOng Quay Son, 
song Dé Rào (trên dja bàn huyn HOa An, Quáng Hôa, Thach An, Nguyen BInh, 
Trüng Khánh, Bào Lac,  Bào Lam, Ha Quâng, thành phô Cao Bang); yang sa 
khoang tren cac song Hiên, sOng Gâm, khu vuc suôi Son Lô, doan song The Duc 
- Truung Luong, khu virc Khau Sliêm, khu virc xa Nam Quang và tai các song, 
suôi giáp ranh vói tinh Bàc Kan  (tren dja bàn huyn HOa An, Thach An, Nguyen 
BInh, Bào Lam, Bào Lac,  Thach An); qung thiec, voifram khu vrc nüi Phja oc 
(huyn Nguyen BInh); các tuyên duO'ng rn mri ho.c nâng cp di qua suèn nüi 
dá vOi trên dja bàn các huyn (có thu hOi cia vOi dê xây dirng cOng trInh, nhixng 
khOng däng k khai thác theo quy djnh). 

+ Bão v khoáng san tai  các mO nãm trong khu virc dugc khoanh dnh là 
khu vuc cam và tam  cam hoat dng khoáng san: 15 mO khoáng san thuc rrng 
dc diing, .cam hoat  dng khoáng san, tong din tIch 540,8 1 ha (gm 01 mO 0' 
huyn Tràng Khánh và 14 mO 0' huyn Nguyen BInh); 05 mO khoáng san nm 
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trong dat quc phông loai I, cm hoat dng khoáng san, din tich 89,4 ha (gm 
01 mO ô' Hôa An; 02 mô i Trñng Khánh; 01 mó & Nguyen Birth và 1 mô a 
Quàng Hôa). 

+ Khu virc tarn thai cmhot dng khoáng san lien quan dn yang sa khoáng 
lông song gôm 06 khu virc, tong din tIch 502,8 ha gôm: yang sa khoáng Minh 
Khai (huyên Thach An có diên tIch 35,8 ha), yang sa khoáng Khuôi Cap (huyn 
Thach An, khoàng 15,2 ha), vàngsa khoang Bàn Urn (huyn Nguyen Binh, khoàng 
54,5 ha); yang sa khoàng Bàn Sang (huyn Hôa An, khoãng 30,1 ha) và yang sa 
khoáng Khuôi Lay (huyn Hôa An, khoàngl9,0 ha), yang sa khoáng suôi San L - 
San Lip, xã San L (huyn Bào Lac,  khoâng 348,2 ha). 

- Ngoài ra, các khu vi1c khoáng san khác c.n bào v là: khu vçrc thàm do, 
khai thác khoáng san, các khu virc kêt thüc khai thác có quyêt djnh dóng cira mO 
(nhât là vai các khoáng san d khai thác, tiêu thij và có giá tr kinh tê cao). 

b) Phuang an thärn do, khai thác, sir dyng khoáng san tinh Cao Bang giai 
doan 202 1-2030, djnhhuang den nàm 2050 

- Khai thác, ch bin khoáng san va khoáng chit phü hçp vói tim näng 
và trft lucing tài nguyen khoáng san, bão darn yêu câu phát triên ben vthag; sà 
dçtng hiu qua nguôn tài nguyen, dáp irng tôi da nhu câu cüa nên kinhte. Các 
khu vrc mO có diêu kin khai thác thun igi; không thuc khu vrc cam, tam 
cam hoat dng khoáng san trên dja bàn tinh; không thuc dat có di tIch ljch sir 
van hoá, danh larn thäng cánh dã dugc xêp hng ho.c duçic khoanh vüng bào v; 
không thuc dat thng d.c dirng, dat rung phông h hoc dat quy hoach trông 
rüiig phOng h, khu bâo ton dja chat; khOng thuc dat quy hoach dành cho miic 
diIch quôc phông, an ninh; không thuc dat do co s& ton giáo sü diing; không 
thuôc diât hanh lang hoãc pham vi bao ye cOng trrnh giao thông, thuy irn, dê 
diêu; he thông cap nithc, thoát nuóc, x1r l chat thai, dan din, xäng dâu, khI, 
thông tin lien lac. 

- Phát trin khai thác yà ch bMn khoáng san dam bão tuân theo quy 
hoach yà gan vó'i nhu cau thj truang, uu tiên tiêu thçi phiic vi nhu câu tren dja 
bàn tinh. Ap diing cong ngh tien tiên than thin vói rnOi truO'ng, khuyên khIch 
chê bien sâu; khôngxuât khâu san phâm chixa qua chê biên. Day rnanh nghiên 
c'u cOng nghê tuyên, 1uyn kirn nhãm sfr dçing tiêt kim, hiu qua nguOn 
nguyen 1iu. 

- Khuyn khIch các nhà du tu h tác, lien k&. Không du ttr them các 
co sa chê biên khoáng san dôi yâi các loi khoáng san dä có dr an chê biên 
duçc dâu tu xây dirng. Xem xét thu hôi giây chüng nhân dâu tu dOi yó'j các dr 
an dä cap giây chirng nhn dâu tu ma chua triên khai, không chthig rninh duçc 
nguOn nguyen 1iu. Thirc hin dugc 1 trmnh xóa bO các ca sa chê biên khoáng 
san manh mün, nhO lé tren dja bàn tinh. 

- Déi vai khoáng san yang, chi thãm do, khai thác di vói mô yang gc. 
Cong tác chê bien qung yang phài s1r diing cong ngh tiên tiên, không gay ành 
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huing xu dn môi trung, ngun nuc; không thäm do, khai thác yang sa 
khoáng. 

- Tiêp tiic tiên hành dánh giá qung st vOi các mO duqc Trung ucing bàn 
giao cho Tinh quàn 1 dáp lrng dü tiêu chI khoanh djnh là khu vrc có khoáng san 
phân tan nhô lé: tong so 34 khu virc. 

- Hoàn thành cOng tác thãm do qung mangan ti khu vvc  có tim näng d 
khai thác lam nguyen lieu cho dr an chê biên feromangan, mangan din giài 
EMD phiic vti nhu câu trong nrnc; không xuât khâu qung mangan. Tiên hành 
thàm do 10 mO qung mangan (gom 06 mO a huyn Trüng Khanh, 03 mO 0 
huyn H. Lang, 01 mO huyn Quàng HOa) dã du'çic cong bô là khu vlrc cO 
khoáng san phân tan, nhO lé. Thirc hin cOng tác dánh giá vOi 15 khu virc dã 
duçic ca quan Trung u'ang bàn giao cho Tinh quân 1, diáp ü'ng dü tiêu chI 
khoanh djnh là khu virc có qung mangan phân tan nhO lé. Den närn 2035, tiên 
tOi 1oi bO các d an nba may vâi là nung cong suât tiêu thii duâi 3500 KVA; 
den näm 2050, tiêp tuc loai  bO là dixâi 10.000 KVA. 

- TIu tiên thãm dà qung sa khoáng, tip dn là qung gc cüa các mó, 
dim qung thiêc trong vüng Phia Oäc; thàm dà bô sung các mó, diem qung có 
triên vng, phü hçip vói tiên d huy dng tài nguyen vào khai thác dê bào dam 
rniic tiêu phát triên chung cüa ngành thic. Kha thc tuyên qung thiêc phc vu 
luyn thiêc thôi: t.i rnO thiêc Tinh Tue (huyn Nguyen BInh). Thäm dà ma rng 
nâng cong suât khai thác, khai thác tai  các mó dã du'ccc cap phép khai thác giai 
don tnrâc và mói trong thai kS'  quy hoch, dir kien gôm: rnO sa khoáng (huyn 
Nguyen BInh), mO thiec Na Ngân (huyn HOa An). Tiêp tçic dánh giá 10 mO 
(khong tInh nhüng mO näm trong khu virc cam, tm cam) duac Trung uang bàn 
giao cho Tinh quàn l dáp 1rng dü tiêu chI khoanh djnh ia khu vi1c có khoáng san 
phân tan nhO lé. 

- Hoàn thành thäm dO các mO chI - kern có tim näng; chi phát trin các 
dr an chê biên sâu thành kim loi chi, kern trong nuóc; khOng xuât khâu qung 
chi - kern. Tiêp tic tien hành danh giá 9 mO (trtr mô näm trong khu vuc cam, 
tam cam) dugc Trung uong bàn giao cho Tinh quàn l dáp 11ng dü tiêu chI 
khoanh djnh là khu virc Co khoáng san phân tan nhO lé. Phát trin 02 nhà may 
che biên chI kern (huyn Báo Lam và Nguyen Bmnh). Khuyên khIch, day nhanh 
viec thäm do cac mo chi kern dã duac quy hoach lam vung nguyen lieu cho cac 
nhà may che biên dã có. 

- Quy hoach thãrn do, khai thác khoáng san 4t lieu xay dirng thông 
thuO'ng den näm 2030, gôm: 42 khuvrc mO cat sôi, 61 khu virc mO dá xây drng, 
04 mO set gch gói, 19 mô dat san lap ; giai don 2030 - 2050, thãm do bô sung, 
gOm 18 khu virc mô eat sôi, 33 khu vuc mO dá xây dçmng, 07 mO set gch ngói, 
06 mO dat San lap. 

- Quy hoach thãm dO, khai thac 167 khu vuc mô khoáng san kim loai và 
cac khoáng san khác dáp üng dü tiêu chI khoanh djnh là khu yuc có khong san 
phân tan nhO lé. 
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6.2. Phuong an khai thác, sr dung, báo v tài nguyen nuóc 

a) Quy hoach cong trInh khai thác, sr dung và phát trin tài nguyen nuó'c 

Quy hoach  21 chtra thüy 19'i, thñy din d phát din và tham gia diu ti& 
dông chây cho ha du cong trInh; bô sung 01 cong trInh vi dung tIch khoãng 
0,68 triu m3. 

b) Bào v ngun nuóc và phiic hii ngun nuác bj 0 nhim, suy thoái, can  kit 
dam bão chirc nàng cüa nguôn nuó'c 

Báo v h m.t nixâc các song Bc Vçng, song Quay SGn và mOt  s khác 
nhu song Thông, song Trüng Khánh (Trà LTnh cü) . . . trên dja bàn; duy trI, bào 
v din tIch các mt nuóc các ao ho, song ngôi; xay dirng mt so ho iêu hôa 
khu•  v171c. Bào dam sir luu thông dông chày dôi vi 04 doan song gOm song 
Bang Giang chày qua thj trân Nuc Hai (huyn Hôa An), thành phô Cao Bang 
và thj trân Ta Lung (huyn Quáng Hôa); sOng Hiên chãy qua thành phô Cao 
B äng. 

- SCr ding tit kim ngun nurc theo hucng tái si:r diing, tun hoàn v.v., 
dam bào nhu câu th?c tê trong các hoat dng san xuât vàdi song. Han  chê vic 
khai thác trái phép nguôn nithc ngâm trong các h gia dInh và các khu dan cu. 
Vi nguOn nuâc ngârn dã có dâu hiu ô nhim can có bin pháp khoanh vüng 
ho.c dâu tu h thông cung cap rnthc sach dat tiêu chun. 

- Kim soát chat chë vic xá tr?c tip các ngun nuác thai vào các song 
ngôi. Hoàn thin h thông thu gorn, x'Cr 1 rnthc thai & khu virc do thj và nông 
thôn hin httu. Dôi vâi khu virc phát. triên do thj mâi can xây dmg h thông thu. 
gom và xü 1 nuOc thai dông b. 

± Xây dirng h thng thoát nithc mua dc 1p vâi h théng thoát nuóc 
thai; Dâu tu xây dirng he thông thu gom, xà 1 nuâc thai dôi vi các dO thj, các 
khu dan cu tp trung...; 

+ Bâo v CLN, mOi tnrè'ng khu cong nghip và c1im cOng nghip, bâo dam 
vic xfr 1 và thoát nuóc thai theo dung quy djnh, 100% các KCN, CCN t.p trung 
phài hoàn tat vic dâu tii h thông xfr 1 nuó'c thai tp trung dat  chuân xà ra mOi 
truxng; 

+ Bâo v CLN, mOi tnthng khu virc nOng thOn, kim soát vic sr dçing 
thuOc bào v thrc vt và phân bón hóa h9c; 

- Dy manh  üng diing cong ngh thông tin vào cp nht, ca si dü 1iu tài 
nguyen nuâc và môi trueing; khuyên khIch áp diing các h thông quân 1 môi 
truông theo tiêu chuân quOc tê Iso 14001. 

c) Phiwng an phông, chng và khc phiic hu qua taG hai  do nuic gay ra 

- Tang cuô'ng bào v ri1ng, trng thug nMt là bào v rung d.0 ngun, 
thng phông hO. Han chê và kiêm soát chat chë tInh trng khai thác cat, sôi lông 
sOng; khai thác, t.p kêt nguyen vt lieu xây drng, kinh doanh buOn ban; kiêm 
soát vic xây dirng các dp tam  trên sOng. 
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- Xây dirng 48 tuyn kè cMng sat  Ri b song su& các loai vói tng chiu 
dài khoáng trên 133,7 kin; các dir an thüy igi và các tuyên kè bâo v bii trên các 
doan sOng suôi biên gii báo v dat dai, dan cu và chü quyên lành thô. 

- Khoan dnh vOng hmn ch khai thác nithc dirâi dt d bão dam khOng b 
suy thoái, can  kit nguOn nithc, phông, chOng siit, 1cm dat do khai thác nuâc drnci 
dat. 

6.3. Phuang an bâo v mOi truông, bào tn thiên nhiên và da dng sinh 
hoc 

a) Phân vüng môi truông tinh Cao Bang 

- Vüng bào v nghiêm ngt, gm: vu&n quc gia Phja Oc - Phja Den; 
Khu bão tn loài - sinh cành Trà LInh - Hang Then (Trüng Khánh, Hôa An), quy 
mô 5.164 ha; Khu bâo ton loài - sinh cành Ha Lang (huyn Ha Lang), quy mô 
7.343 ha; Khu bào tOn loài - sinh cânh Bào Lac  (huyn Bâo Lac),  quy mô 3.996 
ha; Khu bão ton loài - sinh cành Bâo Lam (huyn Bào Lam), quy mô 4.569 ha; 
Khu bào tn loài - sinh cành Vucin Cao VIt (huyn Trüng Khánh) quy mô 6.046 
ha; Khu bão v cãnh quan Pác Bó (huyn Ha Quàng), quy mô 6.3 54 ha; Khubào 
v cãnh quan Thach An (huyn Thach An), quy mO 3.997 ha; Khu bào v cành 
quan Bàn Giôc (huyn Triing Khánh), quy mô 566 ha; Khu bão v cânh quan 
Lam Scm (huyn Hôa An), quy mô 75 ha; Khu bào v cành quan rirng Trân 
Hung Dao  (huyn Nguyen BInh), quy rnô 1.143 ha; 01 khu bào ton v1ng nuâc 
ni dja (Song Bang), quymO 575,8ha và rimg phông h dâu nguOn. 

- Vüng han  ch phát thai gm: yüng dm, hành lang cüa các khu: Vm.rôn 
quc gia Phja Oäc - Phja Den, 5 Khu bâo ton loài sinh cành (Vugn Cao VIt 
Trüng Khánh, Ha Lang, Trà Linh - Thang Hen, Báo Lac,  Bào Lam); 5 khu bào 
v cânh quan (Pác Bó, Bàn GiOc, Trân Hung Dao, Thach An, Lam San); h 
thông khu di tIch trén da bàn tinh; vlmng dat ngp nuóc quan tr9ng cüa Song 
Gâm và song Quay San chày qua trén dja bàn tinh và các ho chira chira rnthc 
thuy lai vua va lan, vung rung san xuât, cac khu vuc khai thac khoang san, khu 
cong nghip, cimm cOng nghip trên dja bàn tinh; các do thj loai  V tth len. 

- Vüng khác là các vllng cOn lai  trên da bàn tinh. 

b) Dnh huó'ng bào v môi triRmng tai  các vüng môi trueing 

- Vüng bacrvnghiem 'ngt: bàov nguyen vn cách sinh tháirimg; các 
nguOn gen dng thirc vt rrng qu, hiêm, các dc san thng, cành quan thiên nhiên 
trong khu virc bào ton. Xây drng hành lang kêt nôi vâi các Vu&n quOc gia, Khu 
bào tOn và kêt nôi các khu vrc trong KBT. rig diing tiên bO khoa h9c cOng 
ngh vào quán 1 DDSH. Kiêm soát xà thai chat ô nhim ra Song Bang. Tai  luu 
virc song Bang phài duc han  chê xâ nuc thai luu luqng lón, các nguOn thai 
phài duqc xir 1 dat  ct A theo quy chuân. Chi chip thun dir an du tu sinh thai, 
vi mmc dIch bào tOn và sü diing cOng ngh than thin vâi môi trung. Duy trI 
din tIch rrng tr nhiên, nâng t' 1 che phü rung, kim soát phát thai khI nhà 
kInh. 
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H?.n chê quy hoach, phát triên dir an khai thác khoáng san; xây dirng kho 
chiira hóa chat dc hai,  nguyen lieu, nhiên lieu, vt 1iu, phê 1iu có yêu to dc 
hai dOi vri vâi môi truông; xây dirng Ca si xü l, bài chon lap, vj trI thai bO chat 
thai rAn, co s& san xuât, kinh doanh phát sinh chat ô nhiêm dc hai,  có  hoat  dng 
xâm hai  den các dôi tuçng, yêu to can bào v nghiêm ngt. 

- Vüng han  ch phát thai: Pháttrin do thj, citm dan cu hài hoà vâi cành 
quan môi truig, có co s h tang cap, thoát nuc, xü 1 nuc thai. Phát triên 
ben vüng tai  các di san, di tIch, dja diem du lch trên dja bàn tinh Cao BAng. 

Han ch xà nithc thai lu'u lung ló'n, các ngun thai phài diic xir 1 dt 
ct B cüa quy chuân tai  luu virc sOng Gâm, song Quay Son. Han  chê phát thai, 
cái thin mOi trithng tai  các khu virc có các hoat dng ành huing 1&n den chat 
luong môi triRmg dat, mrâc, không khI. Kiêm soát, nghiêm cam các hoat dng 
xà thai các chat thai khOng qua xir l vào môi trumg tai  các khu dan cu tp 
trung, d.c bit là khu virc các do th ion trên dja bàn tinh Cao Bang, tp trung 0 
thành phô Cao Bang. Thu gom, xfr l trit de chat thai trên dja bàn tinh Cao 
Bang, dc bit tai  các do thj. 

- Các vüng khác: Quãn l',bâo v môi truYng phiic vii chmnh hoat dng .phát 
triên ben vü'ng. Ap ding san xuât sach  hon trong các hoat dng san xuât. Quan 
tam, khai thác hiu qua các khu vllc tiêm nang dam bào dáp 1mg các tiêu chI, chi 
tiêu ye rnôi truô'ng. NgAn nga O nhiêm do hoat dng các co sO san xuât trong 
KCC, CCN, lang nghê, các co sO san xuât xen kê trong khu dan cu, bào v chat 
iuqng nuOc mt và chat luçing không khI khu dO thj, khu dan cu. Xây di.rng dO 
thj, KCN theo huOng "Xanh, sach". 

c) Phuo'ng an bào tn da dang sinh h9c, khu virc cânh quan sinh thai quan 
tr9ng, khu bào tOn thiên nhiên 

- Quy hoach VuOn Quc gia Phia O.c - Phia Den (din tIch 11.960 ha): to 
chlrc bào v nguyen vçn các h sinh thai r1mng; các nguôn gen dng thrc 4t rrng 
qu, hiêm, cac d.c san riimg, cành quan thiên nhiên trong din tIch dugc giao quan 
l. Phát trien rung tren co sO trông mOi, phitc hôi riimg và thrc hin các dr an 
khuyen nông, khuyên lam dê phát triên vüng dm. Thc hin cOng tác nghiên 
thu thrc nghim khoa h9c vOi mi1c dIch bão ton thien nhiên và môi sinh. To 
chi2rc các hoat  dng djch v khoa h9c (nghiên clru, giàng day, thrc tap...) 
chuyen giao k5 thut, giáo dye huOng nghip lam nghip. TO chlrc tham quan 
nghi mat, nghi duong, du ljch sinh thai. 

- Quy hoach  khu bào tn loài - sinh cãnh, gm: 

+ Khu bào tn loài - sinh earth cp quc gia vuçin Cao VIt Trüng Khánh 
trén co sO mO rng khu bão tOn loài - sinh cành vuçm Cao VIt Trüng Khánh hin 
có ye phIa Tây Nam, din tIch quy hoach khoàng 6.046 ha. Bâo ton phát trien 
quân the vuçm và môi truOng sOng là h sinh thai rung tren nüi dá vOi và các h 
sinh thai rfxng tir nhien khác. Bào v giá trj da dang sinh h9c quan tr9ng khác 
trong khu bao tOn, gOm 41 loài thirc vt qu hiem và 19 loài dng vt qu hiem. 
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+ Khu bão ton loài - sinh cânh Trà LInh - Thäng Hen trên Ca s& rnO' rng 
khu Di tIch ljch si1r cap Quc gia H Thang Hen quy hoach din tIch khoàng 
5.164 ha. Báo v và phát triên các h sinh thai rrng ti nhiên, dc bit là h sinh 
thaias rrng trên n(ii dá vôi. Bâo tn nhffiig giá trj da dng sinh h9c quan trong 
cüa khu bào tn, gm 21 loài thirc 4 qu hiêm Va rat nguy cap, 29 loài dng 
4t qu him và rat nguy cap. Bão v và ton to ho Thãng Hen và cành quan 
xung quanh phic vçi nghiên ciiru khoa hoc, du 1ch tham quan. 

+Khu bào tèn loài - sinh cành Hi Lang quy hoch trên co s& khu rü'ng 
nguyen sinh trên n1ii dá vOi cüa huyn H Lang, din tich quy hoch khoàng 
7.3 43 ha. Bào v và phát triên các h sinh thai rmg tir nhiên, chü yêu là h sinh 
thai rirng trên n1ii dá vôi; git gin, ton to môi trumg song cüa các loài dng, thirc 
v.t qu him. Bào ton nhüng giá trj da dng sinh h9c cüa các h sinh thai rmg tr 
nhiên. Bào tn nhUng loài dng, thirc vt qu hiêm; chü tr9ng các loài rat nguy cap 
và nguy cp. Bào v cânh quan thiên nhiên và mOi trumg phçic vi giáo diic, 
nghiên cüu, tham quan, du ljch. 

+ Khu báo tn loài - sinh cánh Bào Lc duçc quy hoch trên ca s khu 
rung nguyen sinh trên nñi davOi và thng tir nhiên, din tIch quy hoch khoãng 
3.996 ha. Bào v và phát triên h sinh thai rñ'ng trên nüi dá vOi và h sinh thai 
rüng kin thu6ng xanh hn giao cay là rng - là kim a nhit dth trên n(ii trung 
bInh d cao 600 - 1600m; bão v mOi trithng sOng cüa các loài dng, thirc vt 
qu hiêm. Bào ton nhüng giá tr da dng sinh h9c cüa các h sinh thai rrng t11 
nhien, các loài dng thrc vt qu hiêm, chii tr9ng các loài rat nguy cap và nguy 
cap. Bão v cành quan thiên nhiên Va môi trixông phc vii giáo dye, nghiên ciru, 
tham quan, du ljch. 

+ Khu bào tn loài - sinh cành Bâo Lam di.rçyc quy hoach trên Ca s khu 
rung nguyen sinh cüa huyn Bào Lam, din tIch khoãng 4.569 ha. Bào v và 
phát triên HST rung kin thuèng xanh hn giao cay lá rng - là kim a nhit dôi 
trên nlii trung bInh d cao 600 - 1 600m và h sinh thai rung trên n1ii dá vOi; 
bào v môi triièng song cüa các loài dng, thirc 4 qu hirn. Bào tn nhüng giá 
trj da dng sinh hpc cüa các h sinh thai r1rng tr nhien các loài dng thirc 4t qu 
hiem, chü tr9ng các loài rat nguy cap và nguy cp. Bão v cãnh quan thien nhiên 
và mOi triiè'ng phiic vi giáo diic, nghien cü'u, và tham quan, du ljch. 

- Quy hochkhu bào v cãnh quan 

+ Khu bâo v cành quan Pac Bó trên ca s mô rng khu Khu bão v cành 
quan Pác Bó hin có, din tIch quy hoach  khoàng 6.354,00ha v phIa DOng. Bào 
v và phat triên các h sinh thai rung tr nhien. Bào tn nhCtng gia trj da dng 
sinh h9c cüa các HST rung tr nhiên. Bào v và ton tio Di tIch lich s1r Pác Bó 
phic vi mic dIch giáo diic, tham quan du ljch. 

+ Khu bão v cãnh quan Thch An trên co si Khu bâo v cành quan 
Thach An hin có, din tIch quy hoach khoàng 3.997 ha. Bào v và phát trin các 
h sinh thai rung ttx nhiên. Bào tOn nhüng giá trj da dng sinh h9c cüa các HST 
rung tix nhiên. Bào v và ton tto các Di tIch 1ch sü trong khu bào v cành quan 
dã dugc trnh va nhà nrnc cong nhn (DOn Dà Ln và Dài quan sat B chi huy 
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chin djch Biên giâi nàm 1950) phuc v1i rniic dIch giáo diic, tham quan du Ijch. 

+ Khu bào v cãnh quan Bàn Gic trên cci s& khu Thác Bàn Gic, Dng 
NgLthm Ngao, din tIch quy hoach 566 ha.Bão ye và phát triên giá trj du ljch, 
ngh thut và tiêm nàng thüy din cüa khu bào v cãnh quan Bàn Giôc phiic vi 
miic dich tham quan du ljch, nghiên cü'u và phát triên kinh tê - xà hi. 

+ Khu bào v cành quan Lam San, có din tIch quy hoach  75 ha. Bão v 
và phát triên the h sinh thai rung tir nhiên. Bào v và ton tao  giá trj ljch sü và 
cânh quan cUa các di tIch trong khu virc dã diiqc nba nithc và tinh cong nhn 
nhu: Côc Phát; Hang Toe Ru... Bão ye và phát triên giá trj du ljch, ljch sir cüa 
khu báo v cành quan Lam San phçic vçi miic dIch tham quan du ljch, giáo dic. 

+ Khu bào v cành quan Trn Hung Dao  trén Co s& khu Di tIch ljch sà 
rrng Trân Hung Dao,  din tich quy hoach 1.143 ha. Bão v và phát triên các h 
sinh thai rf.rng tir nhiên. Bào v và ton tao  giá trj ljch sir và cânh quan cia Di tich 
ljch su cap quOc gia dc bit rmg Trân Hung Dao. 

+ Khu bào tn vüng nurc ni dja Song Bang dirge quy hoach trong h 
thông KBT vting nuâc ni dja trên dja phn các huyn Ha Quàng, Hôa An, 
Quâng Hôa vâ thành phô Cao Bang, có din t1ch575,8 ha. Bão v fbi cu'trü ci.'la 
cá Tram huang, Anh Vu và nhiêu loài than mêm qu hiêm nhu Trai cóc bàn 
chân, Trai cóc vuông... 

d. Phuong an v dim, thông s, tn suit quan tr.c rnôi trithng d.t, nithc, 
không khI 

- Tip tiic trin khai các chuong trInh quan trc cht lugng môi trithng 
phic vi cho cong tác quãn 1 nhà nuó'c; m rng pham vi (câ din, diem và dôi 
tuçlng quan trãc) và xây drng mâi các chuo'ng trInh quan trãc, diêu tra co bàn ye 
môi triRng (trong do can uu tiên dôi vói mOi trumg dat), da dng sinh h9c,... 

- D xut, xây dirng k hoach du tu 1.p dt h thng quan trc tçr dng, 
tmg bu&c triên khai thu tic dâu tu dci an trmnh cap có thâm quyên phê duy và 
dâu tu ngay h thông quanträc tçr dng dê hem soát các KcN-CCN dã di vào 
hoat dng; uu tiên dâu tu lap dt các tram quan träc nuâc tir dng tai  các doanh 
nghip có lugng nuéc thai lan; xây drng các trung tam theo dOi, giám sat thung 
xuyên. Thçic hin d1r an xây dirng mang luOi quan trAc tr dng môi tnthng nu&c 
(gôm 8 tram tai 4 lu'u yuc sOng ithi cüa tinh: sOng Gãm và sOng Neo, song Bang 
Giang, song Quay Son và sOng Bäc V9ng), môi truang khOng khI (gom 10 tram: 
phân bô dêu trên da bàn các huyn) trên dja bàn tinh Cao B5ng. 

- Tüng buác xay dimg, hoàn thin và hin dai  hóa mang luói quan trc 
mOi truO'ng dja phucing. Dam bâo kinh phi quan trác môi truông hang nàm. 

7. Phirong an phát triên kt cu hi tang 

7.1. Phuong an quy hoach  phát trin mang luói k& c.0 ha t.ng giao thông 

(1) Phuong an quy hoach cao tc, quic l trén dja bàn tinh Cao Bang 
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Quy hoch dn nAm 2030, tong chiêu dài cao tôc, quôc l trên dja bàn tinh 
là 827,3 krn, tang them 112,7 km so vói hin tai.  Tong chiêu dài dung tinh, lien 
tinh dt.1.140,6 krn, tang 93,8 km. 

Mt d dithng quOc 1 và di.thng tinh cüa tinh s tang len mtrc 29,3 
kmllO0 kin2 (trong do quôc l là 12,3 kmll00 km2, dirng tinh là 17 km/100 
km2),. so v9i rnüc 26 km/100 km2 hin nay. 

a) Dtthng b cao tc có 02 tuyn 

- Cao tc Tiên Yen - Lang San - Cao Bang (CT.10); phân doan  Dng 
Dãng (Lng San) - Trà Linh (Cao Bang) dài khoáng 12 1,06 km (doan thuc Cao 
Bang dài 68km) , quy mô quy hoch 4 lan Xe, tiên trInh dâu tix tnthc 2030. 
Tuyn ket nOi Dông Dàng (L.ng Son) vci cao tôc Cam Phà Móng Cái dài 100 
km, dâu tu sau 2030. 

- Cao tc Ha Ni - Thai Nguyen - B.c Kan  - Cao Bang (CT.07) do.n Bc 
Kan - Cao Bang dài 90 km (doan thuOc Cao Bang dài 29,5 Krn) nghiên ciru dâu 
tix giai doan  2026-203 0. 

b) Qu6c l có 06 tuyn .hin có và 01 tuyn miii: Quc 1 3, 3C (tuyn 
mói), Quôc l 4A, 4C, Quôc l 34, Quoc l 34B, Dithng Ho ChI Minh. Mi mOi 
15,2 km QuOc l 3C; nâng cap 15,3 kin &rng tinh DT.208 doan tfi Co Ngãn 
den TT. Thanh Nhât thành Quôc lô 4A. 

(2) Phuong an quy hoach  phát trin mng 1ui drnmg tinh, lien huyn 

- Duy trI quy mO cap IV MN di vâi DT.203, DT. 206, DT.213; 

- Nâng cp hoàn chinh thành cp IV MN di vi dixông tinh: DT.201 
(Nguyen Hu - Hoa Thám), DT.202 (Ca Thânh- Môc 589), DT.204, DT. 205, 
DT.207 (Ta Phây — L Van),  DT.207A (Thanh Nht- Ci:ra khu Ha Lang), 
DT.208 (Drc Quang — Chi Viên), DT. 209 (Tan An- Qung Tr9ng-Dông Khe), 
DT.209A (Quang Tr9ng— Ma Nu), DT.210, DT.212 (Pac Bó- Na Bàn), DT.216 
(Niróc Hai - Dèo Cao Bac), DT.217 (TT. Bão Lac  — Côc Pang); 

- Nâng cap V MN dôi vói các dithng tinh: DT.215, DT.215A, DT.218, 
DT.219, DT.220. 

Du tu xay dirng mOi duing kt né,i thành pM Cao Bang vth dtx?ng b 
cao toe DOng Dãng - Trà LI'nhtheo quy mO tOi-thiêueâp llI-2--4 lànxe•;-• 

-, Câi tao,  nâng cp mt s duOng huyn nâng len thành dtr&ng tinh dat  ti 
thiêu cap VI: dung tà câu MO Sat (xã Dan Chü, Ha Quáng) - Qu Châu - Xuân 
Hoà dài 16 km, kêt nOi thj trân Xuân Hôa - thi trân Thông Nông; dung Yen Thô 
(H. Bào Lam) di xã Cong Bang (H. Pac N.m, Bac Kan)  dài 4 kin; ththngYênThô 
(H. Bào Lam) di Xã Dithng Am (H. Bac Me, Ha Giang) và di Xä Nhan Mon (H. Päc 
Nm, Bäc Kan);  di.rOng kêt nôi DT.210 Xã Düc Long (H. Thach An) di x QuOc 
Khánh (H. Tràng Djnh, Lang Son); dithng Düc Hanh  - Na Png (H. Bão Lam); 
du&mg Thach Lam di xä Du Tiên (nôi H. Bâo Lam vi H. Yen Minh, Ha Giang); 
DuOng Trng Con di ChI Minh (nôi H. Thach An vi H. Tràng Dinh, Lang 
Son). 
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(3) QUy hoach  cãng hang không Cao Bng là cãng hang không ni dja, quy mô 
quy hoach  cap 4C, cong suât thiêt kê 2 triu HK/nãm, tong din tIch sir diing dat 
khoãng trên 300 ha. 

(4) Quy hoch cáng can, trung tam logistics cp quc gia, cp vüng có vj 
tn ti thj trân Trà Linh và Ta Lung; diên tIch mi khu khoãng 15-25 ha. 

(5) Quy hoach tuyn duO'ng thüy nôi da trên song B.ng tir khu vçrc cira 
khâu Ta Liing den thành phô Cao Bang, dài 56 km, quy mO dt cap v. Khâo sat, 
cong bô môt so tuyên, thu hñt dau iii cãng ben tai  vüng lông ho thüy din trên 
song Gâm, song Bang nêu dü diêu kin dê phiic viii nhu câu dan sinh và vn 
chuyên khách du ljch. 

7.2. Phuang an phát triên din và mng luâi cp din 

- Tip t1ic trin khai xay dmg các nhà may thüy din vüa và nhó dã ducic 
quy hoach  vj trI, dja diem. 

- Tinh Cao Bng có tim nàng k thut din näng lung m.t tthi áp mái 
khoãng 5 52MW, din näng hrqng mt tthi m.t dat khoâng 42.998MW, thüy 
diên nhô khoàng 555,6MW, diên gió khoàng 517MW, din sinh khôi khoâng 
81MW, din rác khoàng 1,65MW, tiêm náng 1 thuyêt din khI sinh hçc khoang 
33,97MW. Tuy nhiên, vic phát triên các nhà may din mt tthi quy mô cong 
nghip chiêm nhiêu din tIch dat nên không khuyên kich phát tniên tai  Cao 
Bang. Do dja hInh dôi n11i phirc tap, các vüng tiêm náng 'ai  nãm rãi rác và xa 
khu virc lrn9i din dâu nôi nên vic phát triên các dix an nhà may din gió trên 
dja bàn gp nhiêu khó khan và không khuyên khIch phát triên. 

- Tram bin áp 110kV, thu cu cong sut các tram bin áp 110kV cp cho 
phçi tài den 11am 2025 Vñng I can 184 MVA, Vüng ii can 21 MVA và Ving III 
can 81 MVA; den nàm 2030 Vung I can 306 MVA; Vñng II can 34 MVA và III 
can 116 MVA. 

- Di.thng day 110 kV, dn 11am 2025 xây dtrng mth 13 &thng day 110kV 
vth tong chiêu dài 144,2km, cái tao  02 dithng day vi tOng chieu dài 181km và 
giai doan 2026-2030 xay dirng mói 04 dthng day 110kV vOi tOng chiêu dài 
190km. 

- Mang hri din tnung, ha áp, giai doan 2021-2025 xây dirng mói 29 
tuyên dài 361 km và giai doçin 2026-2030 xây dçmg mi 22 tuyên dài 257 km. 

- Giai doan 202 1-2025 xây dimg 461 TBA và 1.155km du?mg day ha áp; 
giai doan 2026-2030 xay dmg 472 TBA và 1.018km dumg day ha áp. 

7.3. Ha tang Thông tin và Tnuyn thông 

Phát trin ha tang him chInh theo huóng day manh  chuyn di s. Ha tang 
buu chInh chuyên phát tr& thành ha tang quan tn9ng cüa nén kinh te sO, cüa 
thuang mai  din tu; gop phân thüc day ChInh quyên so, kinh te sO, xãhi sO. 
Chuyên djch tü djch vi him chInh truyen thông sang djch vçi bu'u chInh sO. 
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Darn báo .100%  dirn phic vi bu'u chInh du'cc cung cp Internet bang 
rng. 100% ngu'ài dan du'Qc djnh danh din ti' Ca nhân trong giao dich dan su' 
cüa các doanh nghip bu'u chInE. 100% bu'u tá scr diing thiêt sir dung thit bi 
thông minE có k& nôi mng. 

TIJ'ng diing các cong ngh tiên tiên rni (Al, Big Data, JoT...) vào các 
trung tarn khai thác nhàm nâng cao näng sut chia chçn. TS'  lê bu'u gà'i duo'c gn 
tra ci.iru, dinh vj/tông so buu gri dt 70% vào nàm 2025 và 100% vào närn 2030. 

Chuyên dOi h. thng viên thông thành ha tang so, xay dii'ng mng thông tin 
di dng SG phii song tai  hâu hêt các khu dan cii cüa tinh. Xây dçrng và nâng cap 
tuyn truyn dn quang lien tinh (bao gOm Ca tuyên truyên dn di phOng) thuc 
các tuyn: Cao Bang— Lang San, Cao Bang— Ha Giang, Cao Bang— Bac Kan 
darn bào dáp 11mg nhu cau sir diing cáo dch vi bang thông rông trong tuang lai. 
Xây dimng tuyên truyen dan quang ni tinh báo darn dung lu'png cao, kêt nôi lien 
huyên, lien viing, d.c bit là các vfing trung tarn kiflh ;tê - chinE trj, viing dng 
luc, uu tiên xây dirng dO th thông rninh tai  thành phô Cao Bang phiic vy. nhu 
cu phát trin các dj.ch vii bang rng, tôc d và chat 1u9'ng cao. 

Phát trin cáo nên tang s, 'ng ding cOng ngh s rnói vào cãi cách thu 
tuc hanh chmh, xây dung he thông co so d lieu, xay dung dO thi thông rninh va 
tüng buá'c chuyên dOi sang chInh quyên sO. Phát triên h. tang cong nghâ thông 
tin dông b, lien thông. Xây dirng kho d 1iu dung chung càa tinh duac lu'u tr 
tai Trung tam tIch h9p dü lieu cüa tinE và xây dirng Cong d lieu rnO' cüa tinh - 
kenh thông tin, chia sé tài nguyen d lieu cho ngui dan và doanh ng1iip sir 
ding. Chi1m tr9ng phát trien nhân 1i.rc so trong các Ca quan nhâ nuác. 

Dy rnanh phát trin kinh t s, darn 'bào dn nàm 2025, ki'nh t s chirn 
t1' trpng nhât djnh trong tmg ngành, linE virc; den nàrn 2030, t trçng kinh tê sO 
trong tmng ngành, 1Tnh virc tiep tic tang; á'ng diing rng rãi các nên tang thanh 
toán khOng dàng tiCn rnt trong thanh toán các loai  phi, l phI và hoat dông kinh 
doanh, rnua sam trong cong dông. 

Phát trin xã hi s, tr9ng tarn ia chuyn di s trong 1inh vçrc y t, giáo 
diic. Phát triên danE tinE sO và h thông djnh danh, xác thirc din t11m. Dam bào 
den nãrn 2030, mOi nguôi dan có danh tInE sO kern theo QR code; trên 80% 
nguô'i dan trong d tuOi 10 dng duc dào tao  k nãng sO co bàn; 70% dan sO 
tnuông thành sfr d\ing dch vi cong trirc tuyen và s1r dçing chti k din tü, chtt k 
sOcánhãn. 

Hoàn thin h thng ph.n rnrn và ha thng thi& b Trung tam giáln sat, 
dieu hành an toàn thông tin (SOC) kêt nôi vâi h thông h tr9' giám sat, diêu 
hành an toàn thông tin phimc v1m Chinh quyen so. Duy trI triên khai cáo hoat dng 
giárn sat, dánh giá, bào v, ung c1ru cáo h thông thông tin cua tinh theo rno hInh 
416p. 

Chuyen dOi so ha tang cáo co quan báo chI nông ct theo mo hInh tôa 
soan hi tii, truyen thông da phu'o'ng tin. 

7.4. Ha tang cp, thoát nithc 
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(1) Ngun nu'rc 

Ngun nuóc rnt tinE Cao Bang trung bInh näm khoáng 10,5 t rn3, 
trong do phn ben ngoài chày vào 5,4 tT rn3 (Trung Quôc chày sang là 3,5 t 
rn3, song Nho Qué chãy tIx Ha Giang sang là 1,9 tST m3) và lu'çmg dOng chãy trén 
tinh Cao Bang dat  5,1 t' rn3 qua các con song: Song Gâm có chiêu dài qua dja 
phn tinh Cao Bang là 55 km; SOng Bang chày qua tinE Cao Bang 113 km; Song 
Hiên chiêu dài 62 1Km; SOng Bäc V9ng; SOng Quay San chiêu dài cháy qua tinE 
Cao Bang là 76 1cm; SOng Dé Rào Co chiéu dài 53km. Tinh Cao Bng hiên có 
khoãng 20 hO chia, trong do có 19 ho chia nhân tao. 

- Nijâc duói dt cüa Cao Bang chü yu i 2 dng chInh: nixOc l hng va 
nuóc khe nut. Trü lu'Q'ng cap Cl khoàng 6.084 rn3/ngày và cap .C2 khoàng 
195.853 rn3/ngày. 

- Nuó'c rnua có tong Iung 10,1 t' rn3, khu v1rc cO tim nang nuâc mua 
lón nEat là khu sOng Dé Rào và song Hiên. Do nguOn cap nixó'c mua bj gián 
doan vào rnña khO nên nuó'c rnua chi có the cap nuoc ciic b cho các h gia 
dInh, mang tInh tarn  thôi và là nguOn bô trp' cho các sOng. 

• (2) Phân vilng cp rn±c 

Tinh Cao Bng chia thành 3 yang cp nuóc chInE: 

- Viing 1 (Vung trung tarn): Phân b chü yu 0' huyn Hôa An, thành ph 
Cao Bang và huyn Ha Quãng. H thông cap nithc do thj: DO thi: TP. Cao Bang, 
TT. Nu'ó'c Hai du9'c Cap flU'C tn tram  cap nu'ó'c t.p trung, nguôn nuó'c tr sOng 
Bng, 'sOng Hiên và nuó'c. ngâm. Cap nu'ár nông thôn: H thông' cap. nithc tp 
trung (H tir chày, born dan sü ding nuo'c ngârn, nuó'c mt), giêng dào, be chi1ra 
nu'ó'c rnua (nên xây be ni:ra chirn, miia noi). 

- Vüng 2 (Vñng phia Dông) là vüng miii dá vOi: Chay tiir phIa B.c d9c theo 
biên gió'i Vit - Trung, vOng xuOng phIa DOng Narn cüa tinE. Phân bô t.p trung 
chfi yêu các huyn Ha Quàtig, Trfing Khánh, Ha Lang, Quãng HOa. H thông 
cap nuóc do th: TT. Trà LinE, TT. Trung Khánh, TT. Thanh Nht, TT. Quãng 
Uyên, TT. Ta Lüng,TT. Hôa Thun, TT. Xuân Hôa, TT. Thông Nông duc cap 
nuó'c tr tram cap niró'c tp trung cüa thj trân, nguOn niló'c mt và nixc ngâm. 
Cap nuO'c nOng thôn: h thông cap nuó'c phan tan, giêng khoang, giêng kho'i, ho 
chü'a,lu, bê.chuiianuó'c - •..••.•.. ................ 

- Vung 3 (vüng phIa Tây) là vüng miii dt: Chay tr phIa Tây B.c huyn 
Bão Lac  qua huyn Nguyen BInh xuông phIa Thy Narn huyn Thach An l vüng 
có da hInh rat phuiic tap  chia cat manh, do dôc iOn, d cao trJng blnh so vói mt 
nuó'c biên 300 ± 600m. H thông cap nuOc do thj: TT. Báo Lam, TT. Bão Lac, 
TT. Nguyen Binh có các nba may nuó'c tp trung dé cap nuOc sinh .hoat, s1r dçing 
nguOn rnró'c rnt, nuOc ngâm. Cap nuO'c nOng thôn: H thông cap nuOc tp trung 
tir chày, giêng khoan, giêng dào, hO thüy lçxi, be chira nithc mua (nén xay be nira 
chIrn, nua nôi), ho vâi dja k thuât. •. 

(3) Djnh huóng cp nuic cho các do thj 
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Tiêp tiic xây dirng và nâng cap h thông cap nuó nhàrn dam bào cung 
cap nuc sinh ho.t cho dan cu dáp 1mg tiêu chI cap nuc ben vü'ng. 

Dn näm 2030 tng nhu cu cp nithc sinh hoat  do th và nông thOn 
khoàng 86.700 rn3/ngày dêm. 

Các do thj và các cim cong nghip d1r kin s duçic cp nrn9c tü 22 cOng 
trInh cap nuc tp trung vi tong cong suât các nhà may dat  khoàng 73.350 
m3 /ngày. dêm. 

(4) Cp nuó'c cho các khu, ciim cOng nghip 

Dn nàm 2030, tng nhu c.0 cp nuâc cho cOng nghip là 9.100 m3/ngày 
dêm. 

Nliu cu cp ni.thc cho Khu cOng nghip Chu Trinh khoàng 1.457 m3/ngày 
dêm, dir kiên s xây drng 01 nhà may nithc cOng suât: 1.500 m3/ngdi, khai thác 
nguOn rnthc mt song Bang Giang. 

Các cjm cong nghip có tng nhu cu cp nithc khoàng 7.636m3/ngày 
dêm dir kiên s diiçc cung cap nuóc sach  lii các nhà may nuó'c tp trung cüa cac 
do thj. Các nba may nrn9c trên chü yêu khai thác nguOn nithc mt t1m các song 
sui trên dja bàn tinh hoc ni.ró'c ngâm. 

(5) PhiiGng an cp nuc nông thôn 

Dn nàm 2030, trên dia bàn có 1008 cong trInh cap nuó'c, vói tong cOng 
suât khoàng 36.169 m3/ngày dêm, trong do: 

- Cài tao  duy tn hoat dng cüa 896 cOng trInh cp nithc tp trung hoat 
dng dam bào hoat dng ben vu'ng, cong suât sau cài tao dat 11.653 m3/ngày 
dêm; 

- Cài tao,  nâng cOng sut 30 cOng trInh, tng cOng sut các cong trmnh hin 
có sau nâng cap là 4.553 m3/ngày dêm; 

- Xây dirng mfii 75 cOng trInh c.p nithc tp trung tai  cácxã,. cong suit dat 
17.136 m3/ ngày dêm; 

- Xây dirng mói 07 cong trInh cp nuóc tp trung tai  các clra khu, cOng 
suât dat  2.05 0 m3/ ngày dêm. 

(6) Cp nr1xc cho các khu vrcc1ma khu thuc khukinh t Cao B&ng 

Tng thu cu dung nithc sinh hoat  khu virc dma khu: 2.050 m3/ngày dêm. 
Trong do: Xây mói 07 cOng trInh cap ntrc tp trung tai  các dma khau; cad khu 
dan cu tai  các dma khau Soc Giang, Ta Lung, Trà Linh së duc cap nuc sach  t1m 
tram cap nuâc tp trung tai  cad do thj Soc Giang, Ta Lung và Trà Linh. 

(7) H thng thoát nuóc 

- Toàn tinh Cao Bang dugc phân thành các vüng tiêu: sOng Gam, sOng 
Näng, sOng Bang, sOng KS'  Cüng, sOng Bäc V9ng, sOng Quay san. 
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+ Luu vrc song Gâm: tiêu thoát nuOë cho các huyn Bão Lam, Bão Lac 
(tr1r xä Hông An), Huyn Nguyen BInh: Xã Ca Thânh, Yen Lac,  Mai Long, 
Phan Thanh. Gôm có các tiêu luu virc: sOng Neo, song Nho Quê, sOng Nàng... 

+ Luir v1rc song B.ng: tiêu thoát nuc cho các huyn Thach An; Hôa An; 
thành phô Cao Bang; Huyn Bào Lac:  Xä Hông An; Huyn Nguyen BInh: 16 
xã, thi trân con lai; huyên Quâng Hôa: Dai San, Cách Linh, dO thj Phçrc Hôa, 
Hanh Phüc, Ng9c Dng, ChI Thào, Phüc Sen, Tir Do, Hông Quang; huyn Ha 
Quãng: các xã cüa huyên Thông Nông Cu vâ các xã: Qu Quan, Ngoc Dào, Ma 
Ba, ThugngThOn,Lüng Nm, Tnrô'ng Ha, thj trân Soc Giang. Bao gOm các tiêu 
lu'u virc: suOi Lê Ni suOi Thông L, sOng Trà LTnh, sOng Dé Rào, suOi Cün, 
sOng Nguyen Birth, song Hiên... 

+ Luu vçrc sOng Bäc V9ng: tiêu nuó'c cho các huyn Ha Lang gôm các xã: 
Thãng Lçii, Dông Loan, Dirc Quang, Kim Loan, An Lac,  Vinh Qu, Co Ngân, 
Thông Nhât, Th Hoa, Thj trân Thanh Nhat, Quang Long; Huyn Trüng Khánh 
gOm các xâ cá huyn Trà Linh Cu và các xã Trung Phñc, Due Hông, Cao Thäng, 
Doài Duang; huyn Quâng Hôa bao gôm các xã: Phi Hãi, Quáng Hung, Dc 
Lap, Cai B, th trail Quãng Uyên, Be Van Dan, CáchLinh; huyn Ha Quâng: 
Ma Ba, Hông S, Thung Thôn, Ni Thôn, Cái Viên, Tong C9t. 

+ Luu virc sOng Quay San: tiêu nithc cho các huyn Ha Lang: Gôm xã 
Minh Long, L Quôc; huyn Trüng Khanh có 8 xã: Khâm Thành, Lang Hiêu, 
Phong Nm, Ng9c Khê, DInh Phong, ChI Vin, Phong Châu, Ngc Con và 2 thj 
trân: Trüng Khánh, Bàn Giôc. 

Di vói các do thj, tip tiic hoàn thin h thng thoát nithc mt tai  các dO 
thi dam bào mat  do dithng cong thoát nuc chInh. Han  ché hin tuqng ngpung 
cuc bô tai cac khu vuc nôi thi cü bang cac giai phap tang cuong nao vet ho ga, 
dung cOng nhãm tang cuO'ng khá nãng thoát nuâc. Thay the các tuyên cOng tiet 
din nhô, hông, cIA xuOng cap.. .bang các tuyên cong lan dam bào tiêu thoát nuóc 
mt cho luu virc dam nhan.  Tang cuang cOng tác km tru nithc mt tai  chân cOng 
trInh nhàm tái sr diing nithc m.t cho các m1ic dIch khác. Tang cumg các giài 
pháp thoát nrn9c xanh (SUDS). 

Tai các khu cong nghip, cim cong nghip du tu xây dçrng h th&ig 
nuac mt riêng hoàn toàn, hoat  dng theo chê d tr chày. Tan  dung tOi cIa suOi, 
khe tii thüy chày qua khu virc xay dirng khu, cirm cong nghip dê giü mach  tieu 
nuóc ra nguOn tiêp nhn. Tan  diing tôi cIa hành lang each ly khu, cçlm nghip bô 
trI kênh muo'ng ha dê tiêu nithc cho các khu virc xay dmg khu, ciim cOng 
nghip. 

Khu vçrc nOng thOn, hu&ng tiêu thoát nithc phü hçp vói h tMng tiéu thuSr 
lçii. Tan  ding tOi cIa h thOng ao ho kênh muang và các cOng trInh chüa nuóc, 
các cOng trInh thâm dê diêu hôa dông chày, giàm kich thithc tiêt din thoát 
nuac. Thy theo diêu kin kinh te và mOi truang tai  dja phuang, có the ket hçrp s1r 
dirng các hInh thuc cOng kin, muo'ng rAnh ha duc xây dirng và cài tao  dOng b 
vOi các tuyên duông giao thông. Dôi vói song suOi chày qua khu v1rc dan Cu, 
can cài tao,  gia cO b, chOng sat  l&. DOi vôi cac khu dan cu ben su&n dOi, niji 
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phài thi& k các imicing don huóng dOng chây trên dinh dM, nüi xung, không 
chày tràn qua khu dan Cu. 100% các tuyên duing qua khu vrc dan cu phài cO he 
thng thoát nuóc m.t. Dôi vOi các khu virc dan cu hin trng sfr diing h thông 
thoát chung hoc rnra riêng, ti vj tn các cira xà bô tn ho ga tách thai và xây 
dirng các tuyên cong bao dn rnthc thai ye tr.m xà 1. 

(8) H tMng thoát nuó'c và xir l rnrO'c thai 

Dn 11am 2030, các do thi có h thng thu gom, xir 1 nuóc thai; t' l nuc 
thai do thj dugc xir l c1t quy chuân k thuQt d.t trên 90%. Tong lucmg nuâc 
thai sinh hot phát sinh den nAm 2030 khoàng 60.000 m3/ngd, trong do tai các 
dO thj khoàng 35.000 m3/ngd. Luçmg nuc thai cong nghip phát sinh den näm 
2030 khoàng 10.000 m3/ngd. 

Dn nàm 2030 t' l nuc thai sinh hoat  cüa các dO thj dirçic thu gorn và xir 
l dt 90 - 100%. 

Sü diring h thng thoát nuó'c riêng hoàn toàn cho các khu do thj mi. Tai 
các khu dan cu nOng thôn nuc thai sinh ho.t sau khi duçc xir 1 cvc  b  tai  cOng 
trinh du9'C thoát chung vào h thông thoát nuOc mua. 

H thông thoát nuâc trong các khu/ ciim cOng nghip tp trung là h thng 
thoát nuâc riêng, có nhà may xr 1i nuc thai cho tü'ng khu/ciim cong nghiêp. 

Khu virc dan cu nông thôn: Các thj tü, clim dan cu nOng thôn: Quy hoach 
h thng thoát nrc chung. Nuyc thai duçic xr l qua be tir hoai, sau do xâ vào 
h tMng thoát nuOc, dn ra ao ho de lam sach  sinh h9c tir nhiên. Các khu dan cu 
sng phân tan: Xây dirng các nhà xi hçip v sinh (xi ti,r hoai; xi hai ngän, xi 
thm...) cho các ho dan. 

7.5. Phuong an quy hoach phát trin k& câu h. thng thüy igi 

Dira vao diu kin da hInh, diu kiên kinh t xã hi và cac diu kiên v 
thüy van, nguOn nuâc, tp tiic canh tác & t11ng khu v1rc nghien cü'u. Vüng nghiên 
cü'u duçc phân thành 4 khu thUy igi cap nuó'c do là: Vüng luu virc sOng Gâm, 
km vrc sOng Bang, luu yuc sOng Bäc Vng và km virc sOng Quay San. 

- Phwong an quy hogch c4p nzthc các viing canh tác ion (cp tinh qun 1 
tr& len): D xuât nâng cap sra chtta 23 dr an nâng cap s1ra chta h thng thüy 
igi dam bào tuOi chü dng cho 6.261,7 ha. 

f) xut xay drng m&i 14 cOng trInh, trong do có 12 h chra yà 2 d.p 
dâng, cig hóa 28,3 km kenh muong, tu&i chU dng cho 1. 150ha. 

- Dinh hu&ng giâi pháp quy hoach  cp nuóc cho các vling din tIch nhO lé 
näm phân tan trong km vrc: Xây dirng mói h thng tram born, kênh muang 
chua dugc dâu tu; cài tao  nâng cap, kien cO hóa các kênh muong cüa các cong 
trInh hin có b xuOng cap dé nâng cao m& rng din tIch tuâi và nâng cao 
suât tu&i dam bâo cüa cOng trInh. Duy tu, kien c tiu thu5i nOng và kênh muong 
ni dOng. 
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- Djnh hurng cp nithc cho yang san xut hang hóa tp trung và vüng san 
xuât nông nghip cong ngh cao. Nguôn nuó'c cap là cong trmnh ho chra hoc dp 
dâng ho.c nuóc i song suôi..., thm chI là nuâc ngâm. Cong trinh tram barn dê 
barn nithc len be cháa nhân tao:  Barn nithc có the sü dçing là barn din, barn sir 
diing nàng luçrng rnt tthi hotc barn Va, barn thüy luân dé day nuâc len trên 
nhüng h, ao nhân tao.  Ho nhân tao  (be chtra nuóc) dugc xây dtmg trên dinh dôi 
dê trü nithc barn và sir dçing be be tong thành rnOng, ho vãi dja k thut. Dung 
ông chInh có the s'r ding h thông dixè'ng ông HDPE hoc duông ông áp 1irc (ông 
thép). 

- Djnh htthng cp nuóc cho vüng thuôiig xuyên han  han. Các khu vrc 
thuô'ng xuyên thiêu nuâc là các xa vüng cao thuc các huyn Hôa An, Nguyen 
BInh, Bào Lac,  Bào Lam, Ha Quàng, Trüng Khánh, Quàng Hôa và các xã, 
phithng yen thânh phO Cao Bang. Cài tao,  nang cap các cong trInh cap nuâc 
hin có; dào ,ao trtr nithc maa mua và tuó'i cho dâu müa khô; xây dirng nhmg 
cong trInh cap nuóc cho phân din tIch bj han.  Chü dng chuyên dôi cc câu 
giOng cay trông, chuyên din tIch trông lcia sang cay rnàu ho.c cay cong nghip 
ngän ngày có giá trj kinh tê cao. 

7.6. Phuang an quy hoach  h tng x1r l chit thai 

Dn 11am 2030: Thrc hin phân loai  CTR  tai  ngun  tai  các do thj trén pharn 
vi toàn tinh. Tien tói áp diing thI diem phân loai rác tai  nguOn  tai  các khu virc nông 
thôn. Hoàn chinh các hang mic cüa khu lien hçp xü l C1R cap tinh (lô dot rác 
thai te, rác thai cong nghip nguy hai...).  Dâu tu xây dirng tat cà các khu xü l 
C 1k, chuyen dôi các khu xü 1 CTR cap xã thãnh diem trung chuyên theo quy 
hoach. Xây drng h thông xir 1 CTR y te tai  các khu x1r l tren dja bàn tinh. Xây 
drng h thông thoát nurc và xir 1 nuâc thai thành phO Cao Bang và các huyn gân 
thành phô bao gôm: Triing Khánh, Hôa An, Quàng Hôa. Phn dâu tâi nàm 2030, 
trên 90% các loai chat thai phát sinh duqc thu gom, tái sü diing, tái chê va xir l 
trit d bang nhChig cong ngh tiên tiên, than thin vOi rnOi trir&ng và phü hgp vói 
diêu kin thrc te cüa tinh, han  th khOi luçmg chat thai phài chôn lap den müc thâp 
nhat. 

Thirc hin phan loai rác tai  ngun: trin khai thI dim tai  thành phô Cao 
Bang, tien tOi áp dçing trên quy mO toàn do thj. Chuãn bj ca sâ 4t chat nhu 
thñng chüa, xe v.n chuyên d phiic v1i phan loai CTR tai  nguôn (tránh truô'ng 
h?p CTR sau khi phân loai tai  nguOn  lai  bj thu gom, vn chuyen chung vi nhau 

Toàn vüng dir kin bó trI 15 khu lien h?p  xà 1 cht thai ran cap yang tinh 
và các bãi thai thu gom rác thai sinh hoat tam  thi  tai  các xä dê trung chuyen tâi 
khu x1r 1 rác thai cap huyn. 

7.7. Phuang an phát trin ha tang giáo dye dào tao 

Cài tao,  nãng cp, xây mOi các ca s giáo dye dào tao dat chun quc gia. 
Den nàrn 2030, toàn tinh có 502 ca s giáo dye và dào tao;  bao gôm: 171 trung 
main non, ill truô'ng tieu h9c, 179 truèng trung h9c ca sà, 30 trung trung h9c 
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ph thông, 09 trung tam giáo giáo dçic ngh nghip - giáo dic thirô'ng xuyên cp 
huyn, 01 trung tam giáo diic thuông xuyên cap tinh, 01 truông cao dàng. 

Phát trin mng luOi tnring 1p bão dam phü hçTp vi diu kin cüa timg 
dja phuang và dja bàn dan cu, quy mô dan so, diêu kin h tang giao thông và 
c s& 4t chat trung h9c; dam bão khoãng cách phü hcp, to diêu kin thun igi 
cho tré em, hçc sinh den trung; dam bào Ca sô vt chat cho giáo viên, hpc sinh 
lam vic và h9c tp mt each hiu qua. Duy tn các tnthng phô thông dan tc ban 
tri có sn và thrc hin chuyên dôi các Ca si giáo dic i khu virc có diu kin 
phü hçp thành tnring phô thông dan tc ban trü. Phát triên mng lithi các trix&ng 
mm non, tiêu hçc, trung h9c Ca s& dáp t'mg nhu câu cüa nhân dan theo huóng 
khuyn khIch, h trçc diêu kin ye dat dai, nguôn nhân 1i.rc dê thành lap truô'ng 
ngoài cOng lip; thu hut sir dâu tu, d.c bit là giáo dc mâm non ngoài cOng lap. 

Tp trung ngun lirc, khc phic tmnh tr.ng thiu din tIch dt so vi tiêu 
chun cüa các Ca sâ giáo diic; dâu tu xây dmg eác phông h9c chüc näng, phông 
hQc b mon và mua sam trang thiêt b hc tp dáp lrng yêu câu dy hoc, nâng 
cao chat hrçmg giáo diic toàn din trong nhà trumg. 

7.8. Phuang an phát trin h thng y t 

Phát trin mng hrâi, ca sâ vt chit các ca sâ, dcin vi cüa ngành y 
thành 1p them 1 Trung tam k thut cao (can lam sang) dê bâo dam cho ngiiñ 
dan duçic tiêp cn thun lgi vi các djch vi chàm soc sirc khOe có chat luang, 
giâm t 1 mac bnh tt và tir vong, nâng cao the lirc, tang tuôi th9, gop phân câi 
thin chat luçrng cuc sOng, chat lucmg nguôn nhân 1irc. 

Phát trin mi rtng lmg dçing s Sirc khOe din t1r gn vói phát trin üng 
diing dü 1iu ye dan cu, djnh danh gop phân hin di hóa ngành y tê, dáp iirng 
nhu cu bâo v, ehàm soc và nang cao sirc khOe ngtx?yi dan. 

Dn nAm 2030, h thng ca sy t cong 1p tinh Cao Bang có 02 Chi clic; 
04 Tnung tam; 03 Bnh vin tuyên tinh; 03 Bnh vin da khoa huyn hng II và 
Bnh vin TTnh The; 10 Trung tarn y te huyn, thành phO; 161 Tram y té xã, 
phung, thj tran (do Trung tam y té huyn, thành phO quan l); h tMng co s y 
tê ngoài cOng 1p tp trung phát triên ti khu v1rc do thj, khu virc t.p trung dông 
dan cu phic vçi thun igi cho nhu câu khám cha bnh, chãm soc sue khóe cüa 
nhân dan. 

8. Phirong an quy hoch sfr dirng dt den nàm 2030 

Dn näm 2030, tng din tIch ti,r nhiên cüa Cao B&ng là 670.039 ha, trong 
do dat nOng nghip khoàng 628.7 19 ha, tAng 5.732 ha; dat phi nOng nghip là 
39.943 ha, tang 9.104 ha; dat chua slr dimg 1.377 ha, giàm 14.836 ha. 

9. Các nhóm giãi pháp chü yu 

9.1. Cài thin môi tnthng dâu tu kinh doanh, nâng cao chi s nAng 1çrc 
cnh tranh cap tinh. 

Thirc hin dng 1o.t các hoat dng cài thin mOi truông d.0 tu, kinh 
doanh dê cài thin diem sO và xêp hang ye môi truè'ng dâu tu kinh doanh. Mi 
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chi so thành phân cña chi so ci giao cho mt don vi. lam dâu môi chü trI có các 
nhim vi, giài pháp c1i the. 

9.2. Giài pháp v huy dng vn du tu 

Du báo tng nhu c.0 vn du tu cà thiM k' 2021 - 2030 khoàng 160,2 
nghIn t VND, trong do giai don 2021 - 2025 khoàng 63,8 nghIn t' VND và 
2026 - 2030 khoàng 96,4 nghIn t VND. 

Tranh thu ngun vn h trcl tr Trung uo'ng, ngun vn h trçY ODA, các 
nhà tài tr? và các nguôn von h trçi khác de dâu tu các dir an 1n ye ket câu ha 
tang giao thông, thüy igi và the dir an dâu tu xây dirng ket câu ha tang xâ hi 
trên dja bàn tinE. Phôi hçp vi các B, ngành ngay sau khi quy hoach duqc phê 
duyt dê xay dimg kê hoach, bào dam các cong trInh, d1r an trng diem cüa tinh 
ducic the hin day dü trong kê hoach dâu tu cüa Bô ngành, nhäm dâo bào von 
cho dâu tu phát triên. 

Tip tçic cài thin mOi truO'ng du tu, nâng cao näng lirc canh  tranh cüa 
tinh; tao  lqi the trong vic thu hut nguOn dâu tu trrc tiêp và gián tiêp tir nuóc 
ngoài. Dôi mâi cOng tác xüc tiên dâu tu, thu hut lan song dâu tu mi có chat 
luçing nhäm phát trien du ljch, djch vi, cong nghip chê biên khoáng sn, nOng, 
lam san tinh cO 1çi the canh  tranli. Thu hut các doanh nghip, dôi tác cO cong 
ngh tiên tiên, cong ngh cao, h thông quàn 1 hin dai;  các tp doàn da quôc 
gia hang dâu the giâi; các doanh nghip v'ira và nhô den t'ir các nên kinh te phát 
triên: M, EU, Nh.t Bàn, Han Quôc... tao  tác dng lan toã tIch c1rc ti sir phát 
triên cña khu virc kinh tê trong nithc và nhàm vào thj tru&ng Trung Quôc 

9.3. Giài pháp v phát tri& ngun nhân lirc 

- Di mi quàn l giáo diic theo huó'ng tang quyn tir chü và trách nhim 
xä hi cüa the co s0 giáo dic; tinh giàn b may, tAng cu?mg hiu 1irc, hiu qua 
cüa b may quàn l giáo diic. 

- Thirc hin t& các bin pháp d phát trin giáo diic và dào tao,  nâng cao 
chat lugng giáo diic các cap h9c mâm non và phô thông, tao  nêntãng vü'ng chAc 
cho cong tác dào tao  nghê nghip cho ngui h9c sau giáo dc phô thông. 

- Phát trin di ngü nba giáo và can b quàn 1 giáo diic dáp üng yêu CU 
dôi mâi giáo dye và dào tao. 

- To chuc thçrc hin có hiu qua di mói ni dung, chuo'ng trInh, phuong 
pháp day  hçc theo huóng coi tr9ng phát triên nAng 1irc và phâm chat nguôi h9c 

- Xây dmg di ngü cn b, cong chüc có phm chat và näng 1irc tOt d dáp 
üng nhu câu chuyen dôi so, xay dyng chinE quyên sO, phát triên kinh tê so, xã hi so. 

- Phát trin ngun nhan 1rc cht lucing cao, üng ding các thânh tru 
KHCN trong san xuât, nông lam nghip nhât ia cOng ngh cao. 

- Xây dirng h thng mang luói thông tin thj truông lao dng, phát triên 
san giao djch vic lam, ket nôi thông tin thj trung lao dng. 
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9.4. Giãi pháp ye t chirc san xut, xây dirng thuang hiu và phát trin th 
trithng. 

Khuyn khIch doanh nghip áp diing các quy trmnh san xut theo các tiêu 
chuân quôc tê, xây dirng thuGng hiu cho các san phâm cong nghip, nông 
nghip và djch vii cüa Cao Bang. Xây drng tiêu chuân chat lugng Ca sà và thrc 
hiên xuc tiên thuong mal, nâng cao nãng hxc cho trung tam xuc tiên thuong mai 
và dir báo thj tru'ông cüa tinh dê dam bão hoat dng có hiu qua. Thu hut cac 
doanh nghip, tp doàn 1n dü kha nAng dâu tu theo chui khep kin vào ngành 
nông, lam nghip và ho trçi, dn dat ngithi dan san xuât dáp ing nhu câu thj 
triiYng. 

9.5. Giâi pháp v bão v rnôi tnrông, thüc d.y phát trin khoa h9c cOng 
ngh, day nhanh tiên d chuyên dôi so, xây dimg chInh quyên so, phát triên kinh 
t sO, xa hi sO. 

- Nâng cao nhn thirc và d cao trách nhim, phi hcrp, chat the, dng bô 
giUa các cap, các ngành; gifla tinh vOi các huyn, thành phô ye BVMT, tang 
tru&ng xanh, phát triên kinh tê xanh. Nâng cao nãng lirc cüa ca quan quân l nhà 
nuâc ye BVMT tr tinh den huyn dáp lrng yêu câu, nhim vi1 BVMT ngày càng 
lan, phüc tap. 

- Thirc hin chuyn di s dOng b, toàn diên trên Ca 3 tru cot: ChInh 
quyên sO, kinh tê so và xa hi so. 

- Nâng cao nhn thi.'rc v vai trô cfia khoã hc cOng ngh, di mai sang tao 
và thai ca, thách thic do Cuc cách mng cong nghip 4.0 mang 'ai  trong thai 
dai cOng ngh sO. 

- Ca c.0 laj  các nhim v1j khoa h9c và cOng ngh theo hithng phiic v1i 
thiêt thuc cac muc tiêu, nhiêm vu phat triên kinh tê - xA hôi, thuc hiên chuyên 
dôi sO, xay dirng chInh quyên sO, phát triên kinh tê sO, xã hi so, tang ctr&ng 
tim lirc quOc phông - an ninh. 

- Xây dung tiêrn luc khoa hoc va cOng nghê dap ung yêu câu chuyên dôi 
sO, xay dirng chInh quyên sO, phát triên kinh tê sO, xA hi so yà hi nhp quOc tê. 

- Tip tiic thüc dy phát trin manh  thj truô'ng khoa h9c và cong ngh và 
h sinh thai khai nghip sang tao. 

- Dy manh  Iiêñ kt, hcip táctróng nu6c và qMc t v khoa h9c cong ngh 
yà dOi m&i sang tao,  thiic hin chuyên dôi sO, xay dvng chInh quyên sO, phát 
trien kinh te sO, xä hi sO. 

9.6. Giâi pháp y hoan thin ca ch, chInh sách phát trin. 

- Xây dirng chuong trInh hành dng yà trin khai thixc hin có hiu qua 
Nghj quyêt so 11 -NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa B ChInh trj v phuang hithng 
phát triên kinh tê - xã hi, dam bâo quôc phông, an ninh vüng Trung du và mien 
nui Bãc B den näm 2030, tam nhIn den näm 2045. 
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- Nghiên ciiru, ban hành các ca ch, chInh sách trên các lTnh vrc khuyên 
khIch de thu hit các nguôn lirc cho phát triên nhu: ca chê, chInh sách phát triên 
ving dng içrc, chInh sách thu hiit các nhà dau tu 1ó1T1, chInh sach phát triên các 
ngành san xuât san phârn than thin môi trirmg, chInh sách ho trç phát triên 
doanh nghip nhó và vra...; tp trung vào linh virc giao thông, du ljch, van hóa, 
môi trithng. Hap tác phát trién các cong trInh và dir an lien tinh, quy mô vüng 
(các triic giao thông, cong trInh thüy igi...). 

- Tip t1ic trin khai thirc hin có hiu qua. các chrnmg trInh hap tác vi 
các dja phucmg dã k kêt, dOng thè'i m& rng hap tác vOi các da phuang khác. 

9.7. Giãi pháp v quãn 1, kirn soát phát trin do th và nông thôn. 

Xây dirng lô trinh thIch hap d dy manh và kim soát tc d dO thj hóa, 
nâng hang do thj, sau khidã tiên hành xây dirng, nâng cap chat lugng ha tang do 
thj tai  các khu ô nOng thôngiáp cn vâi ranh giOi dO thj. 

9.8. Giái pháp v t chüc thrc hin và giám sat thrc hin quy hoach 

T chi'rc cong b cOng. khai quy hoach bang nhiu hInh thüc khác nhau 
nhu tO chirc hôi nghi, cac kênh thông tin dai chung va niêm yet tai tru sa cac co 
quan hânh chInh den bp xã, tao  sir dông thuan, ihât tn cao trong các tO chirc 
chinh trj, chInh trj nghê nghip, CáC doanh nghip, nhâ dâu tix và nhãn dan khi 
triên khai thuc hiên. 

T chüc xay drng k hoach hânh dng thirc hin hành dng, xây dirng các 
chixang trmnh, dir an xây dirng chInh sách, dánh giá và huy dng nguOn lirc de 
darn bao viêc thuc hiên quy hoach co hiêu qua Dinh ky 5 närn tO chuc danh gia 
tInh hmnh thiric hin quy hoach cüa trng thèi ks', bô sung và diêu chinh laj  miic 
tiêu cho phü hap vâi tInh hInh thirc te. 

Xây dmg h thng theo dOi, dánh giá thông qua vic xây dirng các chi tiêu, 
phân cOng nhirn vii, gän vói thôi gian ci the; t chiirc kiêrn tra, giám sat thçrc hin 
quy hoach. 

vi. yE THANH PHAN HO S TRiNH THAM D!NH 

Can ctTx Diu 31 Lut Quy hoach, Diu 11 Nghi. djnh 37/2020/ND-CP 
ngày 07/5/20 19 cüa ChInh phü, thành phân ho sa trInh thârn djiih Quy hoach 
tinh và Báo cáo dánh giá rnOi truông chiên lugc Quy hoach tinh Cao Bang thi 
k' 2021-2030, tarn nhIn den närn 2050 nhu sau: 

1. Tô trInh thm dnh quy hoach cüa Ca quan 1p quy hoach. 

2. Báo cáo thuyt rninh Quy hoach  tinh Cao B.ng thai kr 2021-2030, tarn 
nhIn den närn 2050. 

3. Báo cáo torn tt Quy hoach tinh Cao Bng thai kS1 202 1-2030, tm nhIn 
den näm 2050. 

4. Dir thào Quy& dnh cüa Thu tung Chfnh phü phê duyt Quy hoach 
tinh Cao Bang thO'i k 2021-2030, tam nhìn den näm 2050. 

5. Báo cáo tng hap, tip thu, giài trInh các kin tham gia v quy hoach. 



6. Báo cáo dánh giá rnôi tnthng chin 1uqc. 

7. H thng sa do, ban d, Ca s v dE 1iu quy hoch theo quy djnh. 

8. VAn bàn thông nht v ni dung quy hoch cüa UBNID tinh Gao Bang 
theo quy djnh tai  khoán 8 Diêu 11 Nghj djnh so 3 7/20 19/ND-CP ngày 07/5/2019 
cüa ChInh phü. 

S& K hoch Va Du tu tinh Cao Bang kinh d nghj Hi dng thrndnh 
quy hoach tinh thi k' 2021-2030, tam nhIn den nAm 2050 xem xét, cho kiên 
thâm djnh dê tiêp thu, hoàn thin trithc khi trinh HDND tinh thông qua và trInh 
Thu ttrng ChInh phü phé duyt theo quy djnh./. 

No'i nhân 
- Nhis trén; 
- Bô Kê hoach và Dâu tu; 
- UBND tinh (b/c); 
- Lu'u VT, THQH. 
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