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PHẦN MỞ ĐẦU 

I. Sự cần thiết lập quy hoạch tỉnh cao bằng 

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, có 

diện tích tự nhiên lớn, địa hình chia cắt mạnh, phức tạp, gần 80% diện tích là đồi 

núi có độ dốc lớn hơn 25%. Tỉnh Cao Bằng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, 

lượng mưa trung bình năm phổ biến từ 1200 - 1600mm. Mạng lưới sông suối 

trong tỉnh tương đối dày, các hệ thống sông chính chảy qua chủ yếu phát nguồn 

từ Trung Quốc như: sông Bằng, sông Gâm, sông Quây Sơn, Bắc Vọng,... 

Trong những năm qua, Cao Bằng đã và đang thực hiện Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế - chính 

trị là cửa ngõ, cầu nối trên hành lang giao thương từ Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây và các tỉnh phía Tây, Tây Nam (Trung Quốc) được khai thác hiệu quả 

và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng liên tục, bình quân cả giai 

đoạn 2011-2019 GRDP đạt trên 7,5%/năm1, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, 

năm 2020 do tác động tiêu cực của Đại dịch COVID-19 nên kinh tế Cao Bằng nói 

riêng và cả nước nói chung đạt tốc độ tăng trưởng thấp, do đó bình quân cả thời 

kỳ 2011-2020 GRDP của Cao Bằng chỉ đạt 4,61%/năm; thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn năm 2018 gấp 3 lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng khai thác hiệu quả và tối đa các tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế 

cửa khẩu, du lịch, nông sản đặc hữu, thương mại; mô hình tăng trưởng bắt đầu có 

sự chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu. Văn hóa xã hội có bước phát triển, 

an sinh xã hội được bảo đảm và cơ bản giải quyết đủ việc làm cho người lao động. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và mở rộng và phát triển 

quan hệ hợp tác quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 

trương, chính sách mới được Đại hội XIII của Đảng thông qua và việc triển khai 

thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 05/02/2018 của Chính phủ sẽ được cụ thể hóa bằng những quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy 

hoạch vùng sẽ có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh Cao Bằng 

trong những năm tới. Mặt khác, theo yêu cầu của Luật Quy hoạch, việc lập Quy 

hoạch tỉnh Cao Bằng là cụ thể hóa hệ thống quy hoạch quốc gia2 trên địa bàn tỉnh 

về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống 

đô thị, các điểm dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, sử dụng đất, 

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

Bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi và những xu hướng phát triển chủ yếu 

trên toàn cầu những năm tới có thể tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 

 
1 Niêm giám thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2019 sau khi Tổng cục Thống kê đánh giá lại 

2 Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng 
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Việt Nam nói chung, tỉnh Cao Bằng nói riêng, nhất là sự phát triển nhanh chóng, 

mạnh mẽ, toàn diện của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc Việt Nam đang 

đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế 

số, xã hội số. Ngoài ra, giai đoạn tới cũng là giai đoạn phát huy hiệu quả của 16 

hiệp định tự do thương mại (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với gần 60 đối tác... 

Điều này sẽ tác động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của Việt Nam nói 

chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.  

Để tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của Cao 

Bằng và chuyển hoá những thách thức thành cơ hội phát triển, cần thiết phải lập 

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở 

tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, 

thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế là 

rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát 

huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ 

chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát 

triển Cao Bằng. 

II. Mục tiêu lập Quy hoạch 

a) Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh về vị trí địa kinh tế - 

chính trị chiến lược là cửa ngõ, cầu nối trên hành lang giao thương kinh tế từ các 

tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc (bao gồm tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, 

Quý Châu, Trùng Khánh, Tây Tạng, Quảng Tây) qua Cao Bằng - Lạng Sơn – Hà 

Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – ra biển và đến các nước ASEAN; là trục giao 

thông quan trọng kết nối với các tỉnh trong khu vực lân cận (như Bắc Kạn, Thái 

Nguyên và từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam); về tài 

nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; và các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên đặc thù khác của tỉnh để Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững 

của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

b) Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Cao 

Bằng sử dụng để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển, tổ chức 

không gian phát triển đảm bảo tính kết nối, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch 

quốc gia có liên quan trên địa bàn tỉnh; là căn cứ khoa học và thực tiễn để xây 

dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh. 

c) Quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh 

thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, nhân lực, kinh tế cửa 

khẩu, du lịch, nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến; 

xây dựng phương án phát triển tổng thể và định hướng bố trí hợp lý không gian 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 
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III. Tên, phạm vi ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch 

-  Tên quy hoạch: “Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050” 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Cao 

Bằng, có tổng diện tích tự nhiên 6.700,3 km2; trên phạm vi 10 đơn vị hành chính 

cấp huyện: Thành phố Cao Bằng; 9 huyện (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà 

Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh). 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, thuộc phía Đông Bắc của 

Tổ quốc; phía Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc, có đường 

biên giới dài trên 333 km; phía Tây giáp với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; phía 

Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và phía Đông Nam giáp tỉnh Lạng Sơn. 

Có toạ độ địa lý: từ 22021'21" đến 23007'12" vĩ độ Bắc và từ 105016'15 kinh 

độ Đông. 

-  Quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm 2021 – 2030 (có phân kỳ theo hai 

giai đoạn 2021 – 2025; 2026 – 2030), tầm nhìn hai mươi năm (đến năm 2050). 
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PHẦN I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO VỀ CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU 

KIỆN PHÁT TRIỂN ĐẶC THÙ VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, 

NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG 

 

I. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường của tỉnh Cao Bằng 

Cao Bằng có vị trí kinh tế - chính trị chiến lược quan trọng của tiểu vùng 

Đông Bắc và cả nước: (i) Nằm ở vị trí cửa ngõ, tiền tiêu của biên giới phía Bắc, 

có vai trò chiến lược, xung yếu trong đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc và cả nước; (ii) Là cửa ngõ, cầu nối, trung tâm 

trung chuyển và dịch vụ logistics quan trọng trên hành lang giao thương giữa Việt 

Nam với tỉnh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các tỉnh phía Tây, Tây 

Nam (Trung Quốc) - qua Cao Bằng - ra biển và đến các nước ASEAN; (iii) Trung 

tâm giao lưu văn hoá giữa các tỉnh tiểu vùng Đông Bắc với Trung Quốc. Nâng 

cao hiệu quả khai thác các lợi thế về địa kinh tế - chính trị, trong quá trình thực 

hiện Quy hoạch tỉnh, sẽ đảm bảo Cao Bằng phát triển trở thành một trung tâm 

kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hiện nay trên tuyến biên giới Cao 

Bằng - Quảng Tây có 3 cặp cửa khẩu song phương: Trà Lĩnh - Long Bang, Tà 

Lùng - Thủy Khẩu, Sóc Giang - Bình Mãng; 03 cặp cửa khẩu phụ: Lý Vạn - Thạc 

Long, Hạ Lang - Khoa Giáp, Pò Peo - Nhạc Vu, cùng nhiều lối mở, cặp chợ biên 

giới tạo cho Cao Bằng trở thành cầu nối, trung tâm trung chuyển và dịch vụ 

logistics quan trọng trên hành lang giao thương hàng hóa từ Quảng Tây và các 

tỉnh Tây, Tây Nam Trung Quốc3 (Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu) 

ra biển và đến các nước ASEAN. Ngoài ra Cao Bằng còn là trung tâm giao lưu 

văn hoá dân tộc giữa các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với tỉnh Quảng Tây và 

các tỉnh phía Tây, Tây Nam (Trung Quốc).  

Trung tâm hành chính tỉnh là thành phố Cao Bằng cách thủ đô Hà Nội 

286km, cách Tp. Thái Nguyên 201 km, Bắc Kạn 113 km theo đường Quốc lộ 3; 

cách thành phố Lạng Sơn khoảng 130 km theo đường Quốc lộ 4A qua thị trấn 

Đông Khê và từ đây có thể nối liền với TP. Hạ Long (cách 298km) tỉnh Quảng 

Ninh theo đường Quốc lộ 4B và thủ đô Hà Nội theo đường Quốc lộ 1A. 

Tỉnh Cao Bằng có địa hình bị chia cắt phức tạp bởi hệ thống sông suối dày, 

núi đồi trùng điệp, thung lũng sâu,… Sự đa dạng của địa hình đã tạo ra các tiểu 

 
3 Khi xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) sẽ hình thành một hành lang kinh tế 

mới: Long Bang (Quảng Tây, Trung Quốc) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, nếu từ các thành phố Trùng 

Khánh, Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) qua Long Bang - Trà Lĩnh đến Hải Phòng ra biển thì đây là con đường 

gần nhất (ngắn khoảng hơn 1 000 km so với  đường cũ). Hiện nay, thành phố Trùng Khánh, một năm xuất khẩu 

khoảng 70 tỷ USD hàng hóa, chỉ cần 20% lượng hàng hóa này đi qua Trà Lĩnh, Cao Bằng về cảng Lạch Huyện 

(Hải Phòng), thì không chỉ góp phần tăng cường hợp tác thương mại giữa Cao Bằng và Quảng Tây, mà còn giúp 

Cao Bằng phát huy vai trò kết nối giao thông giữa các thành phố Thành Đô, Trùng Khánh, Quý Dương, Bách Sắc 

(Trung Quốc) 
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vùng sinh thái đặc thù, cho phép Cao Bằng phát triển mô hình kinh tế đa dạng. 

Tuy nhiên, do đặc điểm của địa hình cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc giao lưu 

hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là giao thông, đồng thời cũng tạo ra sự manh mún diện tích đất sản xuất 

nông, lâm nghiệp và dễ gây ra hiện tượng rửa trôi, xói mòn, sạt lở đất trong mùa 

mưa. Vì vậy, công tác quy hoạch, kế hoạch cần có những biện pháp sử dụng đất 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

Tổng diện tích tự nhiên của Cao Bằng là 670,04 nghìn ha, đất nông nghiệp 

gần 623 nghìn ha, trong đó đất lúa 35,2 nghìn ha (chuyên lúa chỉ có 4,1 nghìn ha), 

đất rừng phòng hộ 297,4 nghìn ha, đất rừng đặc dụng 17,6 nghìn ha, đất rừng sản 

xuất 218,7 nghìn ha. Đất phi nông nghiệp có diện tích 30,84 nghìn ha. Hệ số sử 

dụng đất là 1,3 lần. Về cơ bản, nguồn tài nguyên đất đã được khai thác khá triệt 

để, khả năng mở rộng diện tích canh tác trong tương lai không lớn. 

Cao Bằng có nguồn tài nguyên khoáng sản rất đa dạng và phong phú, cho 

phép phát triển các ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Đến nay4 

đã ghi nhận và đăng ký được 199 điểm khoáng sản với 45 mỏ khoáng sản có quy 

mô từ nhỏ đến lớn; 147 biểu hiện khoáng sản và 7 điểm biểu hiện khoáng hóa. 

Trong các loại khoáng sản của tỉnh, triển vọng hơn cả là sắt, mangan, bauxit, chì 

- kẽm, thiếc - volfram. 

Cao Bằng có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng 

như hang Pác Bó, suối Lê Nin, thác Bản Giốc, hồ Thăng Hen, Vườn quốc gia Phja 

Oắc - Phja Đén, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu 

bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít...Với hơn 200 di tích, trong đó: 98 di tích đã 

được xếp hạng, có 03 di tích quốc gia đặc biệt; 02 Bảo vật quốc gia, hơn 2.000 di 

sản văn hoá vật thể, phi vật thể độc đáo… 

Về dân tộc, Cao Bằng là nơi cư trú của 34 dân tộc, là một trong số ít các tỉnh 

miền núi phía Bắc có tỉ lệ đồng bào các dân tộc ít người cao, chiếm tới gần 95% 

tổng dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc cư trú ở Cao Bằng đều có những di sản văn hóa 

độc đáo của mình, có những nét đặc trưng về tập quán sản xuất, bản sắc văn hoá dân 

tộc và tập tục sinh hoạt truyền thống tạo nên một nét đẹp văn hóa đa dạng và hấp dẫn 

của Cao Bằng là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch. 

II.  Đặc điểm kinh tế Cao Bằng  

Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ bé; hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, 

du lịch - dịch vụ, cửa khẩu, đô thị, nông thôn...) còn yếu và thiếu đồng bộ; địa hình 

chia cắt mạnh, độ dốc lớn, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp vẫn là chủ 

yếu, chưa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; số doanh nghiệp ít, lại siêu nhỏ; cơ 

chế, chính sách của tỉnh chưa thông thoáng, chưa đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu 

tư chiến lược; dân cư sống phân tán, không tập trung, chất lượng nguồn nhân lực và 

 
4 Theo số liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có 

xét đến năm 2030 thời điểm lập năm 2017. 
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năng suất lao động thấp; trình độ văn hóa, học vấn không đồng đều, thu nhập bình 

quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của cả nước; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo 

và tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; hơn 70% ngân sách nhà nước dành cho chi 

thường xuyên.  

Quy mô kinh tế tỉnh Cao Bằng tính theo GRDP đánh giá lại giá hiện hành 

đến năm 2020 đạt 19.006,6 tỷ VNĐ gấp 1,573 lần so với năm 2015 và 2,7 lần so 

với năm 2010, tuy nhiên tỷ trọng so với GRDP của vùng giảm từ 3,85% năm 2010 

xuống 3,06% năm 2015 và 2,08% năm 2020. Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ 

tăng trưởng đạt khá; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch - dịch vụ có tiềm năng 

phát triển mạnh và bền vững; nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến còn nhiều dư địa phát triển. Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 đạt bình quân 4,61%/năm, 

trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 3,73% và giai đoạn 2016-2020 đạt 5,5% đều 

thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của vùng TDMN phía Bắc và cả nước. 

Cơ cấu kinh tế Cao Bằng vẫn dựa chủ yếu vào hoạt động kinh tế các cửa 

khẩu, phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp là chủ yếu, mặc dù có tiềm năng 

về khoáng sản và đất rừng sản xuất nguyên liệu nhưng công nghiệp Cao Bằng 

chưa và chậm phát triển, chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Ngành công nghiệp Cao Bằng có những bước phát triển và thay đổi theo 

hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vừa duy trì được hoạt động 

sản xuất kinh doanh của một số nhà máy truyền thống, vừa tổ chức sản xuất hiệu 

quả một số dự án mới hoàn thành, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Các sản 

phẩm chủ yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng truyền thống vẫn được duy trì sản xuất 

và đáp ứng nhu cầu cho thị trường địa phương như: Gạch các loại, xi măng, đường 

kính, chiếu trúc, sản phẩm gỗ, phôi thép, Feromangan các loại, đá, cát sỏi, điện sản 

xuất tại địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm tinh quặng chì, kẽm, gang, thiếc 

do ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ, thiếu nguyên liệu đã ngừng sản xuất. 

Khu vực nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy thế 

mạnh của địa phương, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn và đạt được kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu 

đồng/ha, trong đó: hơn 2.000 ha đạt trên 50 triệu đồng/ha. Một số vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập trung: thuốc lá, vùng cây hồi, vùng cây miến dong, 

vùng cây chanh leo, quýt... tiếp tục được mở rộng quy mô, diện tích, đem lại thu 

nhập ổn định cho nông dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp bước đầu xây dựng 

được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường trong nước. Các chính sách đặc thù 

hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bắt 

đầu phát huy hiệu quả; mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh 

được đưa vào triển khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ doanh nghiệp và 

người dân.  

Chăn nuôi phát triển khá, quy mô chăn nuôi hộ gia đình ngày càng phát triển 

theo hướng kinh tế trang trại, một số sản phẩm chăn nuôi đã được xây dựng thương 
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hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ như thịt bò, lợn đen. Việc nuôi trồng thủy sản 

đã chuyển dần từ ý thức nuôi thả, tự cung, tự cấp sang sản xuất mang tính chất 

hàng hóa. Ngoài phương thức đào ao nuôi cá truyền thống, người dân đã biết khai 

thác mặt nước có lưu vực lớn như sông, hồ để tận dụng nuôi cá lồng. 

Quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển cả về quy mô, diện tích và chú 

trọng xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với các cây trồng, sản phẩm đặc 

trưng, đặc hữu của địa phương; triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP).  

Thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp đạt 92,3% diện tích đất lâm nghiệp. Thực 

hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, 

thực hiện trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

hướng dẫn các chủ đầu tư dự án Bảo vệ phát triển rừng thực hiện các chính sách 

hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái 

sinh rừng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng theo từng năm: năm 2015, đạt 53,5%; năm 

2020 đạt 55,29%. 

Tiềm năng du lịch là một thế mạnh đang được triển khai thực hiện một số cơ 

chế chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển dịch vụ, trong đó tập trung 

phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Cao Bằng là địa phương thứ hai trong 

cả nước đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu do Hội đồng UNESCO 

trao tặng; là một trong số ít các tỉnh, thành có 03 khu di tích quốc gia đặc biệt 

(Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó; khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng 

Trần Hưng Đạo; Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch 

An), với hơn 130 điểm, di tích, thắng cảnh đặc sắc.  

Tỉnh đang tích cực triển khai Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên 

đất liền VIệt Nam - Trung Quốc. Cao Bằng là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển 

khai trên thực địa mô hình hợp tác du lịch liên quốc gia, với kỳ vọng Khu cảnh 

quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) là mô hình hợp tác du lịch xanh, du lịch bền 

vững tiêu biểu, kiểu mẫu, tạo động lực và nguồn lực cho tỉnh khẩn trương tái cơ 

cấu nền kinh tế với dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, kéo theo sự phát 

triển của các ngành kinh tế khác, góp phần chuyển dịch lực lượng lao động từ sản 

xuất nông nghiệp đơn thuần sang vừa làm dịch vụ, vừa duy trì sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ du lịch; tiếp cận nhanh với công 

nghệ hiện đại, thân thiện môi trường hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền 

vững. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng 03 tuyến du lịch trong vùng 

CVĐC non nước Cao Bằng: Cụm phía Tây “Khám phá Phja Oắc - vùng núi của 

những đổi thay” (Nguyên Bình); Cụm phía Bắc “Hành trình về nguồn cội” (huyện 

Hòa An và Hà Quảng). 

III. Đặc điểm xã hội 

Dân số năm 2020 của tỉnh Cao Bằng đạt 533.086 người, trong đó dân số 

thành thị 136.010 người, chiếm 25,51%; dân số nông thôn 397.076 người, chiếm 
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74,49%; dân số nam 267.014 người, chiếm 50,09%; dân số nữ 266.072 người, 

chiếm 49,91%. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 63,15% tổng dân số, trong 

đó lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm 57,21% dân số. Năm 2020, lực lượng 

lao động 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh đạt 348.989 người, trong đó lao động nam 

chiếm 50,62%; lao động nữ chiếm 49,38%; lực lượng lao động ở khu vực thành 

thị chiếm 20,35%; lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 79,65%. Tốc độ tăng 

dân số trung bình giai đoạn 2011-2015 là 0,39% và giai đoạn 2016-2020 là 0,43%, 

trong đó tăng tự nhiên là 0,95% và 5,9%. Tỉnh Cao Bằng không có dân số tăng cơ 

học, chỉ có dân số xuất cư. Tốc độ tăng dân số đô thị giai đoạn 2011-2015 là 

1,96% và giai đoạn 2016-2020 là 4,65%, tỷ lệ đô thị hóa năm 2010 là 19,23% đến 

năm 2020 tăng lên 25,51%. 

Tỉnh Cao Bằng có tới 34 thành phần dân tộc, nhưng chủ yếu chỉ có 08 dân tộc 

cùng sinh sống lâu đời, trong đó tỉ lệ đồng bào các dân tộc ít người chiếm gần 95% 

(Tày chiếm 40,84%; Nùng 29,81%; Mông 11,65%; Dao 10,36%; Kinh 5,12%; Sán 

Chỉ 1,49%; Lô Lô 0,54%; Hoa 0,02%; dân tộc khác 0,17%), Cao Bằng là một trong 

số ít các tỉnh miền núi phía Bắc có tỉ lệ đồng bào các dân tộc ít người cao tới gần 

95% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc cư trú ở Cao Bằng đều có những di sản văn hóa 

độc đáo của mình,  có những nét đặc trưng về tập quán sản xuất, bản sắc văn hoá dân 

tộc và tập tục sinh hoạt truyền thống tạo nên một nét đẹp văn hóa đa dạng và hấp dẫn 

của Cao Bằng. 

Năm 2020, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ đạt 21,8%; trong đó lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị 

đạt 57,3%; khu vực nông thôn đạt 12,7%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động 

trong độ tuổi năm 2020 là 0,96%, trong đó khu vực thành thị 2,59%; khu vực nông 

thôn 0,55%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 

2,45%; trong đó khu vực thành thị là 2,98%; khu vực nông thôn là 2,32%.  

Toàn tỉnh Cao Bằng có 15 đô thị trong đó có 01 đô thị loại III là thành phố 

Cao Bằng và 14 đô thị loại V là thị trấn của 09 huyện. Hầu hết các đô thị là trung 

tâm hành chính kinh tế xã hội của các huyện, các đô thị được hình thành và phát 

triển chủ yếu trên cơ sở chức năng đô thị hành chính (10/15 đô thị). Có 03 huyện 

có 02 đô thị là huyện Nguyên Bình (thị trấn Tĩnh Túc và thị trấn Nguyên Bình), 

huyện Trùng Khánh (thị trấn Trà Lĩnh và thị trấn Trùng Khánh), huyện Hà Quảng 

(Thị trấn Thông Nông và Thị trấn Xuân Hòa); có huyện Quảng Hòa có 03 đô thị 

(thị trấn Quảng Uyên, thị trấn Hòa Thuận và thị trấn Tà Lùng); trong đó: có 02 thị 

trấn cửa khẩu (thị trấn Tà Lùng và thị trấn Trà Lĩnh) và 01 thị trấn công nghiệp 

khai khoáng (thị trấn Tĩnh Túc). 

Quy mô dân số các đô thị trong tỉnh đều nhỏ, hiện tại chỉ có thành phố Cao 

Bằng là có quy mô dân số trung bình (6,9 vạn dân cả ngoại thị). Đô thị trung tâm 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh đều là các đô thị nhỏ (đô thị loại V), dân số trung bình 

khoảng 4 - 6 nghìn dân. Các thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có dân số đô thị 

rất thấp, chỉ trong phạm vi đạt tiêu chuẩn đô thị - thị trấn (loại 5) dân cư hiện nay 

vẫn còn thưa thớt, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp còn thấp, chủ yếu là lao động 
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bán nông nghiệp. Trình độ dân trí ở những đô thị này đạt mức độ cơ bản, lực 

lượng khoa học kỹ thuật còn thiếu. Các đô thị đã dần xác định được động lực phát 

triển đô thị trên cơ sở tiềm năng riêng ngoài chức năng hành chính, do vậy sức 

hút đô thị, khả năng phát triển dân số và vai trò hạt nhân trung tâm của các đô thị 

đang được quan tâm chú trọng và đầu tư phát triển. 

Hệ thống dân cư nông thôn phân bố không đều trên địa bàn tỉnh với mật độ 

cao tại các vùng lân cận đô thị lớn và dọc theo các trục đường. Qui mô dân số 

nông thôn có xu hướng chuyển sang dân đô thị do quá trình đô thị hóa. Khu dân 

cư nông thôn có cơ cấu hành chính xã, toàn tỉnh hiện có 161 xã, gồm 139 xã, 08 

phường và 14 thị trấn.  

Dân cư nông thôn vùng biên giới có 43 xã, phân bố chủ yếu trên địa hình là 

núi đá vôi, bị chia cắt mạnh, đất canh tác rất hạn chế, lại bị hạn hán, rửa trôi do 

mưa, lũ nên độ màu mỡ thấp. Cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều, giao thông đi lại khó 

khăn với các tuyến đường dân sinh chủ yếu là đường mòn, nguồn nước sinh hoạt 

và nước phục vụ cho sản xuất thiếu nhất là trong mùa khô. Dân cư nông thôn vùng 

biên giới hầu hết là người dân tộc thiểu số vẫn sống chủ yếu bằng nông nghiệp và 

là nhóm dân cư có biến động bởi tập quán du canh du cư.  

Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh nhất là ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng biên giới còn thấp; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

còn cao. Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phi vật 

thể và vật thể chưa tương xứng với tiềm năng. Việc ứng dụng công nghệ thông 

tin triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ. Khả năng tạo việc làm và liên kết tạo việc 

làm còn yếu, nhất là việc tổ chức sản xuất và tạo việc làm cho nhân dân khu vực 

biên giới. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỉ lệ hộ tái nghèo và số hộ cận 

nghèo vẫn ở mức cao; chênh lệch về mức sống và thụ hưởng văn hóa tinh thần 

giữa các vùng, miền còn lớn. 

IV. Đánh giá chung những thuận lợi và hạn chế của tỉnh cao bằng 

4.1. Những lợi thế chủ yếu 

- Cao Bằng là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, tinh thần yêu quê hương, 

đất nước và khát vọng phát triển thể hiện qua ý chí, nguyện vọng của đội ngũ lãnh 

đạo, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, trách nhiệm đưa Cao Bằng vượt 

qua khó khăn, hạn chế, nắm bắt cơ hội để đưa Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển 

ổn định, bền vững.  

- Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng; 

có nhiều di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản 

sắc dân tộc, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận 

là Công viên địa chất toàn cầu… là tiềm năng và lợi thế quan trọng để phát triển 

dịch vụ du lịch;   
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- Cao Bằng có khí hậu, thổ nhưỡng khá thuận lợi, tài nguyên phong phú, tỷ 

lệ độ che phủ rừng trên 55%; mật độ dân số thưa, trình độ phát triển kinh tế và 

khai thác lãnh thổ còn thấp, cho nên dư địa cho phát triển kinh tế còn rất lớn;  

- Có đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc dài 333,403 km với nhiều cặp cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới là điều 

kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại quốc tế tiếp cận với thị 

trường lớn Trung Quốc;  

- Cao Bằng là tỉnh chưa phát triển, nên có lợi thế đi sau, có điều kiện học tập 

kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước để phát huy những thành công 

cũng như tránh được sai lầm, thất bại để đi tắt, đón đầu, tăng tốc phát triển nhanh, 

bền vững.  

4.2. Những khó khăn, hạn chế 

- Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ bé; trình độ phát triển thấp, sản xuất 

manh mún, nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp vẫn là chủ yếu. Thiếu nguồn lực để triển khai 

thực hiện các chương trình, dự án lớn, quan trọng tạo đột phá trong phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Doanh nghiệp ít, quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh 

tranh yếu. Chưa có những doanh nghiệp lớn đầu tư tạo bức tranh đột phá cho sự 

phát triển kinh tế của Cao Bằng cả trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và 

trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp.  

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh ít thuận lợi, địa hình chia cắt mạnh, 

độ dốc lớn; dân cư sống phân tán, không tập trung; xa các trung tâm kinh tế lớn 

của đất nước; khả năng tiếp cận thị trường bên ngoài khó khăn, hạn chế trong điều 

kiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, du lịch - dịch vụ, cửa 

khẩu, đô thị, nông thôn...) còn yếu, chưa phát triển và thiếu đồng bộ nên nhu cầu 

đầu tư lớn, suất đầu tư cao, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu dựa 

vào sự hỗ trợ của Trung ương, đây là điểm nghẽn lớn đối với phát triển của Cao 

Bằng. 

- Môi trường đầu tư kinh doanh chưa đủ hấp dẫn, cạnh tranh để thu hút các 

nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trong phát triển công nghiệp chế 

biến, du lịch, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông 

minh.  Chưa có các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với một tỉnh biên giới đảm 

nhận vị trí bảo đảm quốc phòng, an ninh và giao thương quốc tế cho vùng và cả 

nước. Trên một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu chưa có 

những cơ chế, chính sách và giải pháp đặc thù của tỉnh biên giới nên khó thu hút 

được các nhà đầu tư chiến lược.  

- Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; lao động qua đào 

tạo ít, thiếu nhân lực đủ trình độ, năng lực, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu làm việc 

trong môi trường liên kết, hội nhập. Trình độ văn hóa, học vấn, thu nhập bình 

quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của vùng và cả nước, lại có sự chênh 

lệch lớn, không đồng đều giữa các khu vực, huyện. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và 
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tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; hơn 70% ngân sách nhà nước dành cho chi 

thường xuyên. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng chịu khổ hơn chịu khó, 

trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 
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PHẦN II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ  - XÃ HỘI VÀ 

SỬ DỤNG LÃNH THỔ TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

 

I. Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển tỉnh cao bằng đến năm 2020 

Thời gian qua, kinh tế -  xã hội của Cao Bằng có bước phát triển ổn định; cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt 

kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút được nguồn lực 

nhất định cho đầu tư phát triển; thu ngân sách trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng 

khá, năm sau cao hơn năm trước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm 

đầu tư và từng bước hoàn thiện theo hướng hiện đại; bộ mặt đô thị, nông thôn có 

nhiều đổi mới. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận 

là Công viên địa chất toàn cầu, Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (Cao Bằng) chuẩn bị triển khai thi công mở ra cơ hội cho sự phát triển của 

tỉnh trong thời gian tới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội 

được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng 

được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; 

bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. 

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; việc ứng 

dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn thấp. Nền kinh tế vẫn chủ yếu phát 

triển theo hình thức tự cấp, tự túc, tiêu thụ trong nội bộ tỉnh là chính. Việc phát 

triển các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn, hướng đến xuất khẩu còn ít; 

giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01ha đất, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh 

còn thấp; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa thực sự bền vững, nhất là tiêu chí 

về sinh kế và nâng cao thu nhập người dân. Tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch 

vụ còn chậm; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Thiếu sự gắn kết 

trong phát triển giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ; 

chưa hình thành được các cụm liên kết ngành, liên kết vùng và khu vực.  

Khu vực kinh tế tập thể chưa phát triển; các doanh nghiệp địa phương chủ 

yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý. Hệ thống 

kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư trên một số lĩnh vực còn thấp; cải cách hành chính chuyển biến chậm, môi 

trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng; các loại hình dịch vụ du lịch 

còn nghèo nàn. Khu kinh tế cửa khẩu chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh, hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa chưa vững chắc, còn lệ thuộc nhiều vào yếu tố bên 

ngoài; khu công nghiệp Chu Trinh tiến độ triển khai chậm, chưa thu hút được 

nhiều nhà đầu tư. 

Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh nhất là ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng biên giới còn thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin xây 

dựng chính quyền điện tử còn thiếu đồng bộ, triển khai dịch vụ công trực tuyến 
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mức độ 3 và 4 còn chậm; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn cao. Khả 

năng tạo việc làm và liên kết tạo việc làm còn yếu, nhất là tại khu vực biên giới.  

Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo và số hộ cận nghèo 

vẫn ở mức cao; chênh lệch về mức sống và thụ hưởng văn hóa tinh thần giữa các 

vùng, miền còn lớn. 

Nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình quốc phòng trong khu vực 

phòng thủ chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động của 

tổ chức bất hợp pháp diễn biến phức tạp; tình trạng lao động phổ thông xuất cảnh 

trái phép sang Trung Quốc làm thuê còn cao. Cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một 

số lĩnh vực; việc triển khai thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

còn chậm; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có lúc chưa kịp thời, vẫn 

còn đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Công tác phối hợp triển khai các hoạt động 

kinh tế đối ngoại giữa các ngành, địa phương trong tỉnh có lúc chưa đồng bộ, thống 

nhất; tiến độ triển khai một số thỏa thuận Quốc tế đã ký kết còn chậm. 

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; trình độ, năng lực của một bộ phận cán 

bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp 

uỷ, chính quyền và cá nhân người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa thực 

sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành 

có lúc chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.  

Thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Trên một 

số lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu còn thiếu những cơ chế, 

chính sách và giải pháp mang tính đặc thù của tỉnh biên giới để tạo đột phá thu 

hút các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh; hỗ trợ thúc đẩy 

khởi nghiệp và doanh nghiệp thực hiện đối mới, ứng dụng công nghệ còn ít.  

Chưa tận dụng tốt lợi thế đi sau để tăng tốc phát triển kinh tế. 

II. Đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch thời kỳ trước      

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 

11/4/2014), Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: GRDP tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2011- 2020 đạt 7,5%/năm, trong đó, giai đoạn 2016-2020 đạt 

7,0%, chưa đạt mục tiêu quy hoạch. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2010 mới đạt 

202,9 triệu USD, năm 2015 đạt 558,6 triệu USD và năm 2020 đạt 444,4 triệu USD 

vượt mục tiêu quy họach. GRDP bình quân đầu người tăng khá, từ 13,7 triệu 

VNĐ/người năm 2010 lên  19,7 triệu VNĐ/người năm 2015 và đạt 35,7 triệu 

VNĐ/người năm 2020, không đạt mục tiêu quy hoạch. 

Thu ngân sách trên bàn năm 2018 đạt 12.406,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so 

với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng 

khu vực nông, lâm, ngư nghiệp từ 28,14 năm 2010 giảm còn 23,91% năm 2020, 

chưa đạt mục tiêu quy hoạch. Mô hình tăng trưởng bắt đầu chuyển từ chiều rộng 

sang chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng; đã và đang khai thác hiệu quả 
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và tối đa các tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông sản 

đặc hữu, thương mại; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - 

an ninh được đảm bảo; quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng và 

phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Các mục tiêu giảm 

nghèo, tạo việc làm mới, tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã… đạt và vượt 

mục tiêu quy hoạch đề ra. Các mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân số đô thị 

được sử dụng nước sạch không đạt mục tiêu. 

Nhìn chung, về co bản việc thực hiện các mục tiêu, định hướng quy hoạch 

phát triển các ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn  

đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được triển khai đúng định hướng và đạt nhiều 

kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu quy hoạch đề ra, xong cũng 

còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng 

quy hoạch đề ra 9-10% /năm, thực hiện chỉ đạt 7%. Chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp còn chậm, chủ yếu quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, chưa có nhiều mô hình 

sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao, sản xuất cơ bản chưa gắn với công nghiệp chế 

biến. Chưa có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao, quy mô 

sản xuất công nghiệp chủ yếu vẫn còn vừa và nhỏ, công nghệ trung bình và thấp; 

chuyển dịch cơ cấu công nghiệp chậm… 

Phát triển du lịch là một trong những tiềm năng lớn của Cao Băng, công tác 

quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển du lịch và phát triển các dự án du lịch 

trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

quốc gia, của vùng, đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các đồ 

án quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện đều có sự tham 

gia thẩm định của cơ quan an ninh, quốc phòng theo quy định. Các dự án đầu tư 

phát triển du lịch được thực hiện đều có ý kiến tham gia thẩm định theo chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, xin ý kiến cấp 

quân khu, các bộ ngành liên quan. 
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PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH PHÁT TRIỂN  TỈNH CAO BẰNG THỜI KỲ 2021-2030,  

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

 

I. Dự báo bối cảnh tác động đến phát triển của tỉnh cao bằng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 

1.1. Bối cảnh quốc tế 

a) Sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc: Nền kinh tế Trung Quốc sẽ chuyển 

dịch theo hướng cân bằng và phát triển hơn, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế có 

thể chậm lại. Điều này sẽ có tác động đến nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt 

Nam: (1) Nhà đầu tư Trung Quốc đang có xu hướng đầu tư ra bên ngoài nhằm tìm 

kiếm lao động rẻ hơn bên ngoài Trung Quốc; (2) Trung Quốc là một thị trường 

tiềm năng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vì nhu cầu hàng tiêu dùng của Trung 

Quốc ngày càng tăng; (3) Nhu cầu các sản phẩm thực phẩm thuộc đẳng cấp các 

quốc gia có chất lượng như ngũ cốc, hoa quả, sản phẩm dinh dưỡng của Trung 

Quốc ngày càng tăng và (4) Việc sản xuất hàng hóa của Trung Quốc làm cho giá 

cả hàng hoá toàn cầu sẽ giảm hoặc không tăng nhanh như trước đây. 

Kinh tế Trung Quốc nói chung, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói 

riêng được dự báo tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới và là thị trường 

ngày càng quan trọng. Dù đối mặt nhiều khó khăn do cạnh tranh chiến lược Mỹ - 

Trung và thực hiện tái cơ cấu kinh tế, kinh tế Trung Quốc được dự báo tiếp tục 

tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Những điều chỉnh chính sách, chiến lược phát 

triển của nước này đang và sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế với Việt Nam nói 

chung, Cao Bằng nói riêng. Vào tháng 10/2020, Trung Quốc công bố “Chiến lược 

tuần hoàn kép” , trong đó nhấn mạnh định hướng chuyển động lực phát triển kinh 

tế từ xuất khẩu - đầu tư sang tiêu dùng, sáng tạo; chuyển từ lấy Mỹ và phương 

Tây làm trung tâm sang phân vùng, khu vực hóa, xích gần các đối tác khác ở châu 

Á… Trong thời gian tới, khi Trung Quốc triển khai chiến lược kinh tế “tuần hoàn 

kép”, Việt Nam nói chung, Cao Bằng nói riêng, có vai trò quan trọng trong “vòng 

tuần hoàn bên ngoài” của Trung Quốc nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi (kết nối nhanh 

với các trung tâm sản xuất của Trung Quốc trong vòng 24 giờ). Theo đó, tỉnh Cao 

Bằng có cơ hội gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư từ doanh 

nghiệp Trung Quốc. 

Trong khi đó, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có biên giới giáp Cao 

Bằng cũng xác định hướng hợp tác, phát triển kết nối quan trọng nhất là Việt Nam 

và các nước Đông Nam Á. Quảng Tây có khoảng 49 triệu dân, quy mô nền kinh 

tế khoảng 340 tỷ USD. Trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn về phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn cho năm 2035”, ban hành tháng 

12/2020, Quảng Tây đã xác định bố cục mở cửa phát triển mới toàn phương vị là 

“Hướng Nam, liên Bắc, dung Đông, hợp Tây” (mở cửa phía Nam, hội nhập phía 

Đông, hợp tác phía Tây, liên kết phía Bắc). Trong đó hướng Nam (về phía Việt 
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Nam và Đông Nam Á, trực tiếp kết nối với các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng 

Ninh của Việt Nam) là hướng phát triển quan trọng nhất. Theo “Quy hoạch mạng 

lưới đường cao tốc Quảng Tây (2018 - 2030)”, được chính quyền Khu tự trị phê 

duyệt vào ngày 25/9/2018, Quảng Tây đặt mục tiêu xây dựng 15.200 km đường 

cao tốc vào năm 2030, hình thành "Đường cao tốc Vành đai Quảng Tây". Đồng 

thời, trọng tâm phát triển của Quảng Tây trong thời gian tới là xúc tiến xây dựng 

các “con đường mở” ra các tỉnh, vùng biên giới và ra khu vực ven biển Vịnh Bắc 

Bộ, tăng cường kết nối với ASEAN.  

Tình hình phát triển và định hướng phát triển của Trung Quốc và Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây nêu trên sẽ tạo cơ hội lớn cho tỉnh Cao Bằng hợp tác, 

phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác tốt hơn thị trường rộng lớn của Quảng Tây 

và Trung Quốc để phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trong vùng, khu vực. 

b) Tầng lớp trung lưu Châu Á sẽ tăng mạnh: Các quốc gia khu vực Châu Á 

đang và sẽ có sự bùng nổ nhanh chóng của tầng lớp trung lưu.  Indonesia dự kiến 

sẽ có khoảng 90 triệu người tham gia vào tầng lớp trung lưu trong giai đoạn 2010 

- 2030. Giai đoạn 2015 - 2030, mức thu nhập trung bình ở Trung Quốc tăng lên 

89% (theo giá cố định). Tầng lớn trung lưu tăng sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng và 

du lịch trong những năm tới. Khả năng kết nối bằng đường hàng không ngày càng 

tăng, giá cước vận tải cũng giảm dần. Các hãng hàng không trong khu vực tiếp 

tục bổ sung năng lực phục vụ ở mức cao, với tỷ lệ số dặm chỗ ngồi có sẵn (ASMs) 

tăng ở mức 7% hàng năm trong khu vực. Sự phát triển các hãng hàng không giá 

rẻ (LCCs) tiếp tục gây áp lực giảm giá vé, đồng thời giá dầu thô dự kiến vẫn ở 

mức thấp, sẽ làm gia tăng khách du lịch ở phân khúc thu nhập thấp với những tour 

du lịch kết nối. Xu hướng này đặc biệt thuận lợi cho Cao Bằng. 

c) Thị trường hội nhập trong ASEAN. Các quốc gia trong ASEAN đang tiếp 

tục tiến tới hội nhập sâu hơn, với nhiều quốc gia thành viên hiện đang tham gia 

đàm phán các thỏa thuận thương mại. Việc phê chuẩn một thỏa thuận thương mại 

lớn giữa các quốc gia khu vực Thái Bình Dương và ASEAN sẽ làm giảm các rào 

cản thương mại thậm chí cho phép hội nhập thị trường sâu hơn nữa trong khu vực.  

d) Hội nhập quốc tế. Tình hình thế giới được dự báo trong những năm tiếp 

theo sẽ có những biến động phức tạp nhưng toàn cầu hóa là một xu thế khách 

quan, lôi cuốn các nước, các vùng lãnh thổ vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép 

cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau. Quan hệ song phương, đa phương ngày càng 

được mở rộng trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và những 

vấn đề chung hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).  

Sự kiện Việt Nam ký kết hiệp định CPTPP với 10 nước thành viên khác đã 

mở ra một trang mới trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. CPTPP là 

hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, tiểu chuẩn cao và toàn diện. Hiệp 

định này không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan 

đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên 

quan đến thương mại... mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao 
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động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra, 

Hiệp định này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như 

đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Riêng về mở 

cửa thị trường, các nước tham gia Hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn 

bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ 

pháp luật của nước sở tại, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước, từ đó tạo ra cơ hội 

kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người tiêu dùng  của các 

nước thành viên, trong đó có Việt Nam.  

Hiệp định CPTPP mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt 

là  các lợi ích chưa thể tính toán được đến từ quá trình thúc đẩy cải cách thể chế. 

Hiệp định CPTPP đồng thời tạo ra sức ép rất lớn về cạnh tranh cho cả doanh 

nghiệp lẫn nền kinh tế, là điều kiện để Việt Nam có tăng trưởng bền vững hơn.  

Làn sóng dịch chuyển đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực, toàn 

cầu diễn ra mạnh mẽ. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc gay gắt những năm 

gần đây và dự báo còn tiếp diễn trong nhiều năm tới đã khiến Mỹ và các nước 

phương Tây không muốn phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung hàng hóa từ Trung 

Quốc. Theo đó, nhiều doanh nghiệp dịch chuyển đầu tư khỏi nước này chuyển 

sang các quốc gia khác để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung nổ ra từ năm 2018 cũng khiến một số lượng lớn các doanh nghiệp Trung 

Quốc dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam để tránh mức thuế cao của Mỹ. Trong 

bối cảnh đó, các địa phương của Việt Nam, nhất là tỉnh có biên giới và kết nối 

giao thông với Trung Quốc thuận lợi như Cao Bằng, có cơ hội thu hút mạnh mẽ 

FDI, đẩy mạnh chuyển dịch và tái cơ cấu kinh tế.  

 Kết nối kinh tế, trong đó kết nối chính sách, hạ tầng, con người đã và đang 

là một xu hướng lớn của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong đó, nhiều sáng kiến kết nối giữa Trung Quốc và ASEAN đã và đang được 

triển khai mạnh mẽ như: Hợp tác “Hai hành lang, một vành đai”; Tuyến hành lang 

quốc tế mới về thương mại, trên bộ, trên biển; Hành Lang kinh tế Trung Quốc - 

Bán đảo Đông Dương; Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng; Vành đai và Con 

đường (BRI). Trong xu thế hợp tác, kết nối nói trên, Cao Bằng có triển vọng trở 

thành điểm kết nối, trung chuyển hàng hóa ngày càng quan trọng trên tuyến biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc. Hiện tại, phía Trung Quốc, tuyến Bách Sắc - Quý 

Châu - Trùng Khánh đã được kết nối thuận tiện bằng đường sắt, đường bộ cao 

tốc; phía Việt Nam, tuyến cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng có triển vọng được xây 

dựng trước năm 2025. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2030, giữa Việt Nam và 

Trung Quốc có triển vọng hình thành hành lang kinh tế thứ 3 là hành lang kinh tế 

Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng (phía Việt Nam) kết nối với Bách Sắc 

- Quý Châu - Trùng Khánh (phía Trung Quốc) . Việt Nam có thể xác định công 

năng chủ yếu của tuyến hành lang kinh tế này là sản xuất, chế biến, xuất khẩu và 

trung chuyển nông sản sang Trung Quốc; hợp tác phát triển du lịch. Trong bối 

cảnh đó, Cao Bằng có cơ hội nâng cao vị thế là một điểm kết nối, trung chuyển 

hàng hóa quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc 
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đ) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Cuộc cách mạng KHCN, đặc 

biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong 

những đặc trưng cơ bản của thời đại, tác động đến mọi quốc gia, địa phương và 

các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 

trong đó có Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế. Cách mạng Công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội nâng 

cao năng lực công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản xuất; tạo 

ra cơ hội đầu tư hấp dẫn và tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet… 

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất. Trong thời đại Công nghiệp 4.0, lợi thế cạnh tranh của các nền kinh 

tế mới nổi trong đó có Việt Nam, như lực lượng lao động thủ công đông đảo với 

giá nhân công rẻ sẽ không còn được coi là lợi thế cạnh tranh, mà là bất lợi hoặc 

thậm chí là mối đe dọa. Trong tương lai, nhiều công nhân tay nghề thấp có thể bị 

mất việc vì công nghệ mới (tự động hoá, in 3D,…) có thể ảnh hưởng đến nhiều 

ngành, từ dệt may, dịch vụ, giải trí đến y tế, giao thông, giáo dục... Cuộc cách 

mạng này đang và sẽ tạo cơ hội cho các địa phương miền núi, biên giới như Cao 

Bằng thực hiện chuyển đổi số trên các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội 

số, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kết nối với thị trường trong 

và ngoài nước, khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển, nhất là về thương mại, 

du lịch, nông nghiệp, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác. 

Tăng cường phổ biến điện thoại di động và kết nối không gian mạng. Giá 

điện thoại thông minh tiếp tục giảm mạnh. Kết hợp với việc mức thu nhập ngày 

càng tăng, kết quả là tỷ lệ phổ biến của điện thoại di động trong khu vực Đông 

Nam Á tăng vọt. Cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh là khả năng truy 

cập internet mọi lúc mọi nơi cho mọi tầng lớp trong xã hội. Điều này cho phép 

các tầng lớp dưới trung lưu và khu vực nông thôn tiếp cận nhiều hơn với các khoá 

đào tạo, công cụ tài chính và phương tiện truyền thông thông qua mạng và thiết 

bị cầm tay một các dễ dàng hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì cũng được dự báo sẽ đối mặt 

với những khó khăn trở ngại về chiến tranh, khủng bố, biến đổi khí hậu, dịch bệnh 

trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh kinh tế, thương mại, tranh 

giành các nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa 

các nước ngày càng gay gắt gây ảnh hưởng đến thị trường nguồn và làm thay đổi 

các xu hướng phát triển nếu không có những định hướng và giải pháp khắc phục. 

 Đại dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động nghiêm trọng 

đến các nền kinh tế ít nhất đến năm 2023. Kinh tế phục hồi chậm; nhịp độ, mô 

hình và động lực tăng trưởng gặp nhiều thách thức. Triển vọng phục hồi kinh tế 

toàn cầu trong những năm tới không chắc chắn do đại dịch tác động tiêu cực đến 

tất cả các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Điều này dẫn đến những rủi ro, bất 

lợi cho phát triển kinh tế của Cao Bằng, nhất là trong thực hiện các mục tiêu tăng 

trưởng đầu kỳ Quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030. 
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 Cách mạng công nghiệp 4.0 bên cạnh cơ hội như đã nêu trên cũng đặt ra 

những thách thức về việc làm, làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nhiều ngành 

sản xuất và khiến các quốc gia, địa phương như Cao Bằng có nguy cơ tụt hậu xa 

hơn nếu không kịp thời thực hiện chiến lược chuyển đổi số. 

 Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung bên cạnh việc tạo ra làn sóng dịch chuyển 

đầu tư sang Việt Nam, còn tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, ổn định 

của khu vực. Theo đó, làm gia tăng các xung đột trên Biển Đông, tác động tiêu 

cực đến quan hệ đối ngoại Việt Nam - Trung Quốc nói chung và hợp tác kinh tế 

song phương nói riêng. Điều này, gây bất lợi cho kinh tế đối ngoại của Cao Bằng. 

Bên cạnh đó, chính sách biên mậu của Trung Quốc không ổn định cũng sẽ gây 

khó khăn cho định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh. 

1.2. Bối cảnh phát triển trong nước và vùng TDMN phía Bắc 

Việt Nam nằm trong vùng phát triển kinh tế được đánh giá vào nhóm năng 

động. Kinh tế phát triển tốc độ cao, kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư phát 

triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; nhận thức du 

lịch thay đổi theo hướng tích cực; nhu cầu du lịch của người dân tăng lên mạnh 

mẽ. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức tương đối cao 

và được đánh giá là một trong những thị trường châu Á năng động, với mức tăng 

trưởng bình quân 6 - 7%/năm. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, GDP bình quân đầu người trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng 

trong hai thập kỷ tới (ước đạt 7.500 USD/người vào năm 2035 với mức tăng 

trưởng bình quân đầu người là 6%). Dự báo mức tăng trưởng này sẽ đưa Việt Nam 

từ quốc gia có thu nhập trung bình thấp trở thành quốc gia có thu nhập trung bình 

cao. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán 17 FTA và trở thành 

nước đang phát triển đầu tiên trong khu vực ký kết FTA với EU, tạo ra một “đòn 

bẩy” quan trọng đối với nền kinh tế và là một chiến lược dài hạn nhằm giúp các 

doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, nâng cao năng lực 

sản xuất, xuất khẩu và cạnh tranh. Việt Nam cũng tiếp tục là một trong số ít các 

nước đang phát triển thu hút mạnh các dòng vốn FDI trên thế giới. Triển vọng 

kinh tế vĩ mô của Việt Nam khả quan và Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi, hệ thống pháp luật đang từng bước 

được hoàn thiện, trong đó điển hình là sự ra đời của Luật du lịch năm 2017 đã tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển du lịch. Nhiều chính sách, chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội được ban hành như chính sách đối 

với dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển nông thôn mới, 

ứng phó với biến đổi khí hậu… góp phần tạo nên môi trường thuận lợi để phát 

triển ngành du lịch. Với sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà 

nước về việc ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; sự nỗ 

lực của các cấp, các ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các doanh 

nghiệp và cộng đồng triển khai thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TW, thời gian qua, 

ngành du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, 
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thay đổi mạnh mẽ không chỉ về số lượng mà còn ở chất lượng; từng bước trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Diễn biến kinh tế, chính trị, an ninh thế giới có tác động mạnh hơn khi Việt 

Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đặc biệt là hoạt động du lịch quốc tế. Với việc 

gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho kinh tế đối ngoại, trong đó có du lịch phát triển. Bên cạnh đó, việc Việt 

Nam ký các Hiệp định và thoả thuận về miễn thị thực với một số nước (hiện có 

22 nước), việc mở thêm nhiều đường bay quốc tế tới các thị trường trọng điểm và 

tiềm năng của du lịch Việt Nam cũng góp phần thu hút thêm khách du lịch các 

nước nói trên đến Việt Nam.   

Việt Nam có chế độ chính trị ổn định, an ninh đảm bảo, đất nước, con người 

Việt Nam thân thiện, mến khách, là điểm đến an toàn đối với khách du lịch quốc 

tế.  

So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam được nhìn nhận 

là quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch đa dạng, đặc sắc, có khả năng phát triển 

thành các sản phẩm du lịch mang tính cạnh tranh cao, hấp dẫn khách du lịch.  

Quan hệ ngoại giao tích cực của Việt Nam với thế giới đang mở ra cơ hội 

thu hút đầu tư vốn và công nghệ vào Việt Nam nói chung và đầu tư du lịch nói 

riêng. Các nền kinh tế lớn, các tổ chức quốc tế đang tích cực hỗ trợ Việt Nam 

trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, trong đó dòng đầu 

tư FDI và ODA cho phát triển du lịch có xu hướng tăng. 

Về vị trí địa lý, Việt Nam gần thị trường Trung Quốc và các nước Đông Bắc 

Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) với trên 1,5 tỷ người tiêu dùng du lịch có thu nhập cao 

và đang tăng mạnh tạo cơ hội cho du lịch Việt Nam thu hút thị phần khách du lịch 

từ các quốc gia này đến Việt Nam. Đây là cơ hội thuận lợi để các địa phương của 

Việt Nam, nhất là địa phương có biên giới với Trung Quốc như Cao Bằng, tăng 

cường xuất khẩu, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện thế mạnh cơ bản với sự hỗ trợ của 

nhu cầu trong nước mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu đô thị hóa và đang ngày càng 

vươn lên, dòng vốn FDI lành mạnh và sản xuất định hướng xuất khẩu. Việt Nam 

là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á, với mức tăng 

trưởng GDP giai đoạn gần đây là 6,1%/năm, bao gồm mức tăng trưởng tương đối 

ổn định trong các cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và toàn cầu. GDP quốc gia 

có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng 6 - 7% trong những năm tới.  

  -  Tuy nhiên, có thể điều này đòi hỏi phải tăng năng suất lao động. Trong 

khi đó, dân số trung bình Việt Nam đang tăng trưởng ở mức 1%, và có thể sẽ 

chậm lại về 0,8% trong 10 - 15 năm tới. Ước tính 33,1 triệu người Việt Nam đang 

sinh sống tại các đô  thị vào năm 2019, và con số này dự kiến sẽ đạt 47 triệu vào 

năm 2030. Cần phải có những khoản đầu tư quan trọng vào xây dựng (cơ sở hạ 

tầng, nhà ở) để phục vụ dân số đô thị ngày càng tăng không chỉ tại các thành phố 
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lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh mà còn tại thành phố của các tỉnh, thành khác 

trong cả nước.  

Đô thị hóa nhanh chóng - sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số thành thị 

và sự dịch chuyển của dân cư đến các đô thị - đã xảy ra ở mọi quốc gia và mọi 

nền văn hoá trên thế giới, và Cao Bằng phải được chuẩn bị khi dân số đô thị của 

tỉnh tăng lên đáng kể. Cao Bằng ngoài việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhà ở, thì cần 

phải có giải pháp quy hoạch đô thị hợp lý, tránh hiện tượng đang xảy ra trên mọi 

tỉnh thành là: phát triển lan rộng theo chiều ngang, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 

sống người dân đô thị, và không đảm bảo phát triển bền vững do nhiều loại đất 

nông nghiệp bị đô thị hóa. Tại Việt Nam, tầng lớp trung lưu cũng đang nhanh 

chóng mở rộng và sẽ tăng từ 10 triệu người vào năm 2015 lên 55 triệu người vào 

năm 2035 (với định nghĩa là đối tượng có sức mua tương đương (PPP) lớn 15 

USD/ngày). Sức tăng doanh thu bán lẻ và chi tiêu dùng của người tiêu dùng ở 

Việt Nam nằm trong số các nước đang phát triển có mức tăng nhanh nhất ở 

ASEAN, với mức tăng trưởng lịch sử 10% hàng năm, trong khi chi tiêu tiêu dùng 

tăng 20% hàng năm trong vài năm qua. Sự phổ biến của Internet ngày càng gia 

tăng và doanh số bán lẻ trên Internet cũng gia tăng nhanh chóng. Thị trường xuất 

khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tổng giá trị xuất khẩu thực dự kiến sẽ 

tăng ở mức 8,3% mỗi năm để đạt được mức hơn 300 tỷ USD vào năm 2030. Nhập 

khẩu cũng được dự báo sẽ tăng với tốc độ tương tự (trùng với mức tiêu dùng đang 

tăng) và đạt 370 tỷ USD vào năm 2030. Chỉ số hiệu quả hoạt động logistics của 

Việt Nam đang dần dần tăng lên so với các đối thủ cạnh tranh khu vực.  

  Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 của Việt 

Nam rất chú trọng phát triển vùng, liên kết vùng, đặc biệt là đối với các tỉnh thuộc 

Vùng Trung du miền núi phía Bắc - nơi tập trung hầu hết các tỉnh nghèo nhất của 

cả nước. Bên cạnh đó, các chiến lược phát triển ngành như du lịch, nông nghiệp, 

giao thông vận tải... đều nhấn mạnh liên kết vùng, chú trọng huy động nguồn lực 

cụ thể ưu tiên phát triển vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số... Trong thời kỳ 2021 - 2030, nhiều tuyến đường cao tốc, đường tỉnh, đường 

vành đai biên giới  trong Vùng Trung du miền núi phía Bắc sẽ được xây mới, nâng 

cấp, tạo cơ hội kết nối, phát triển trong toàn vùng. Theo đó, trong thời kỳ quy 

hoạch 2021 - 2030, Cao Bằng là tỉnh biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu 

số sinh sống, nên có cơ hội tăng cường kết nối, tận dụng được các chính sách ưu 

đãi của trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Các địa phương lân cận của Cao Bằng như Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn 

đều chú trọng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, phát triển 

du lịch, nông - lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Theo đó, Cao 

Bằng có cơ hội liên kết với các tỉnh bạn, nhất là trong phát triển du lịch, kinh tế 

cửa khẩu. Riêng với Lạng Sơn, tuyến cao tốc Đồng Đăng  - Trà Lĩnh dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2026, sẽ giúp Cao Bằng kết nối mạnh mẽ với tỉnh 

này trong phát triển du lịch, dịch vụ logistics và vận tải và phát triển các khu, cụm 

công nghiệp. 
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Cao Bằng là một trong 14 tỉnh Vùng TDMN phía Bắc, một khu vực chiến 

lược, là điểm trung chuyển cho hàng hoá cho các tỉnh Trung Quốc. Cao Bằng có 

điều kiện tự nhiên và di sản văn hoá - ngành du lịch cần phải làm nền tảng và con 

đường dẫn đến sự thịnh vượng của tỉnh và Cao Bằng có thể trở thành một điểm 

du lịch đẳng cấp với nhiều cơ sở du lịch và các tour du lịch hấp dẫn, thiết lập các 

mối liên kết du lịch với các Hà Nội, Quảng Ninh, nhưng cũng nên phấn đấu để 

trở thành một trung tâm quốc gia và quốc tế về du lịch với các giá trị độc đáo. Cơ 

hội thứ hai của vùng là tạo liên kết về với tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn cùng nhau sẽ 

tạo nên tuyến đường cao tốc kết nối với Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra các cơ 

hội gia công giá trị gia tăng và tiếp vận đáng kể cho cả hai tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay, kinh tế vĩ mô chưa ổn định và chưa vững chắc; nợ công tăng 

nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao, năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp. Bên cạnh đó, dịch COVID - 19 xuất hiện từ đầu 

năm 2020 và vẫn đang diễn biến phức tạp có tác động mạnh đến tất cả các lĩnh 

vực, đặc biệt là du lịch. 

1.3. Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, khó khăn thách thức theo 

mô hình SWOT trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo 

quốc phòng - an ninh đối với Cao Bằng 

1.3.1. Đánh giá về điểm mạnh, cơ hội đối với sự phát triển của Cao Bằng 

Bước vào giai đoạn mới, Cao Bằng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội với nhiều điều kiện thuận lợi với các lợi thế sau:  

a) Quá trình phát triển Cao Bằng đã hình thành, chỉnh trang, xây mới, mở 

rộng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị trung tâm; nhiều công trình điểm nhấn đã 

hoàn thành, hệ thống giao thông được nâng cấp, kết nối đến trung tâm các huyện, 

xã, thị trấn, các khu kinh tế cửa khẩu, các điểm du lịch. Nhiều đột phá mới được 

triển khai quyết tâm, quyết liệt, tạo động lực mạnh mẽ cho sự bứt phá trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai 

xây dựng như dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - TT Trà Lĩnh, 

huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công 

nghệ cao Tập đoàn TH True milk, xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc... 

b) Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng; có nhiều di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; có nền văn hóa phong phú, đậm 

đà bản sắc dân tộc… là tiềm năng và lợi thế quan trọng để phát triển dịch vụ du 

lịch. Cao Bằng có vị trí thuận lợi để kết nối với các khu, điểm du lịch trong tiểu 

vùng Đông Bắc. Hệ thống tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, đặc biệt 

Công viên địa chất non nước Cao Bằng là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh 

thái, tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch nghiên cứu giá trị địa chất, trải nghiệm, thể 

thao mạo hiểm…Tài nguyên du lịch văn hóa nổi bật với nhiều di tích quốc gia đặc 

biệt cùng nhiều lễ hội, nghi lễ, các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc… là tiềm năng 

để phát triển du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử; du lịch cộng đồng. 
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c) Cao Bằng có khí hậu, thổ nhưỡng khá thuận lợi, tài nguyên phong phú, độ 

che phủ rừng trên 55%; mật độ dân số thưa, trình độ phát triển kinh tế và khai thác 

lãnh thổ còn thấp, cho nên dư địa cho phát triển kinh tế còn rất lớn;   

d) Có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với các tỉnh Tây - Nam Trung Quốc 

dài trên 333 km với nhiều lối mở, chợ đường biên và cặp cửa khẩu với Trung 

Quốc, nhất là hai cửa khẩu quốc tế (Tà Lùng và Trà Lĩnh), 2 cửa khẩu chính là 

điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại quốc tế tiếp cận với 

thị trường lớn Trung Quốc; kết nối tổ chức các chương trình du lịch biên giới và 

du lịch liên quốc gia 

đ) Cao Bằng là tỉnh chưa phát triển, nên có lợi thế đi sau, có điều kiện học 

tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước để phát huy những thành 

công cũng như tránh được sai lầm, thất bại để đi tắt, đón đầu, tăng tốc phát triển 

nhanh, bền vững. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách thông thoáng về 

hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch góp phần gia tăng mạnh lượng 

khách du lịch đến Cao Bằng. 

e) Cao Bằng là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, tinh thần yêu quê hương, 

đất nước và khát vọng phát triển thể hiện qua ý trí, nguyện vọng của đội ngũ lãnh 

đạo, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, trách nhiệm đưa Cao Bằng vượt 

qua khó khăn, hạn chế, nắm bắt cơ hội để trở thành tỉnh phát triển ổn định, bền 

vững.  

1.3.2. Đánh giá về điểm yếu, khó khăn thách thức của Cao Bằng 

Bên cạnh những thuận lợi, trong giai đoạn tới, tỉnh Cao Bằng đứng trước 

không ít khó khăn, thách thức.  

a) Cao Bằng có địa hình chia cắt, phức tạp gây khó khăn, thách thức lớn về phát 

triển hệ thống hạ tầng giao thông, là điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển của 

Cao Bằng. Đông thời địa hình chia cắt,  độ dốc lớn gây khó khăn cho tổ chức sản 

xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu trao đổi hàng hóa trong và 

ngoài tỉnh. 

 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh ít thuận lợi, địa hình chia cắt mạnh, độ 

dốc lớn; đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 16% tổng diện tích tự nhiên; 

dân cư sống phân tán, không tập trung; xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước; hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội (giao thông, du lịch - dịch vụ, cửa khẩu, đô thị, 

nông thôn...) còn yếu, chưa phát triển và thiếu đồng bộ nên nhu cầu đầu tư lớn, suất 

đầu tư cao, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của 

Trung ương làm cho khả năng tiếp cận thị trường bên ngoài khó khăn. 

b)  Khí hậu phân hóa theo mùa và theo từng khu vực, chế độ nhiệt, chế độ mưa 

và độ ẩm thích hợp với nhiều loài cây trồng. Tuy nhiên, vào mùa đông nhiệt độ xuống 

thấp và thường có hiện tượng sương mù, sương muối xuất hiện đã ảnh hưởng đến 

quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

c) Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ bé; trình độ phát triển thấp, sản xuất 
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manh mún, nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp vẫn là chủ yếu. Thiếu nguồn lực để triển khai thực 

hiện các chương trình, dự án lớn, quan trọng tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Doanh nghiệp ít, quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh tranh 

yếu. Chưa có những doanh nghiệp lớn đầu tư tạo bức tranh đột phá cho sự phát triển 

kinh tế của Cao Bằng cả trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và trong lĩnh 

vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Thống kê về quy mô GRDP và thu nhập bình quân 

đầu người của các tỉnh, thành phố trên cả nước năm 2020 cho thấy, khoảng 50% 

số tỉnh thuộc Vùng trung du miền núi Phía Bắc là các tỉnh nghèo nhất nước, trong 

đó có Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang. Như vậy, các tỉnh lân cận với Cao Bằng, 

ngoại trừ Lạng Sơn, đều là tỉnh nghèo hạn chế nguồn lực phát triển, cơ sở hạ tầng 

yếu kém, do vậy không tạo được động lực kết nối để phát triển. 

d) Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng và đủ hấp dẫn, 

cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trong phát 

triển công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao, nông nghiệp thông minh. Các tỉnh trong vùng đều có tiềm năng, lợi thế tương 

đối giống nhau về phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch, cửa khẩu quốc gia và 

quốc tế... Khi các địa phương trong vùng có lợi thế và xác định các trọng tâm phát 

triển trong kỳ quy hoạch tới gần như nhau, sẽ dẫn đến cạnh tranh thu hút đầu tư 

và tiêu thụ sản phẩm gia tăng. Cao Bằng chưa có các cơ chế, chính sách đặc thù 

phù hợp với một tỉnh biên giới đảm nhận vị trí bảo đảm quốc phòng, an ninh và 

giao thương quốc tế cho vùng và cả nước. Trên một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, 

du lịch, kinh tế cửa khẩu chưa có những cơ chế, chính sách và giải pháp đặc thù 

của tỉnh biên giới nên khó thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Nhiều dự án 

lớn thiếu nguồn lực triển khai, vướng mắc về cơ chế, chính sách; kinh tế cửa khẩu 

với hoạt động thương mại tiểu ngạch đang mất dần lợi thế bởi những thay đổi từ 

chính sách thương mại của Trung Quốc, nhu cầu xuất khẩu nông sản từ các tỉnh 

phía nam ngày một cao trong khi hạ tầng cửa khẩu của tỉnh chưa phát triển tương 

xứng với tiềm năng. 

e) Cao Bằng có tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, nếu khu 

kinh tế cửa khẩu của Cao Bằng không có sự khác biệt với khu kinh tế cửa khẩu 

của Lạng Sơn và các địa phương khác về công năng, cơ chế chính sách, dịch vụ 

hậu cần... thì sẽ khó cạnh tranh để khẳng định vị thế là một “cầu nối” quan trọng 

trong giao thương, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

f) Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; thiếu hụt nguồn nhân 

lực chất lượng cao để tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại 

vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp thông minh, hợp tác quốc tế. Lao động 

qua đào tạo ít, thiếu nhân lực đủ trình độ, năng lực, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu làm 

việc trong môi trường liên kết, hội nhập. Trình độ văn hóa, học vấn, thu nhập bình 

quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của vùng và cả nước, lại có sự chênh 

lệch lớn, không đồng đều giữa các khu vực, huyện. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tỉ 

lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; hơn 70% ngân sách nhà nước dành cho chi thường 

xuyên. Một bộ phận người dân còn tư tưởng chịu khổ hơn chịu khó, trông chờ, ỷ lại 
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vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, mức sống của đại đa số nhân dân còn thấp, nhu cầu đảm bảo an 

sinh xã hội cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều 

yếu tố phức tạp. 

II. Quan điểm, kịch bản, mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

2.1. Quan điểm phát triển  

a) Phát triển nhanh, theo hướng xanh, bền vững và toàn diện dựa trên cơ sở 

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của cả nước, quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng TDMN phía Bắc. Phát 

huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, đặc thù và nội lực của tỉnh, đồng thời tăng 

cường thu hút mọi nguồn lực từ bên ngoài, nắm bắt cơ hội phát triển do cuộc 

CMCN 4.0 mang lại, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, thực hiện nhanh 

chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thúc đẩy 

kinh tế - xã hội Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững. Gắn kết giữa phát triển 

nông nghiệp với phát triển dịch vụ, du lịch và công nghiệp; giữa phát triển đô thị 

với xây dựng nông thôn mới có bản sắc, thân thiện môi trường và thích ứng với 

biến đổi khí hậu.   

b)  Phát triển kinh tế-xã hội phải khai thác tối đa yếu tố đặc thù của Cao Bằng 

về vị trí địa kinh tế-chính trị là cửa ngõ quốc tế kết nối với thị trường Trung Quốc 

để huy động mọi nguồn lực đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, công trình quan trọng, 

tạo sự đột phá, có tác động lan toả lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của Cao 

Bằng. Tập trung đầu tư có trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực mà tỉnh có tiềm 

năng, lợi thế như kinh tế cửa khẩu, du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc. Phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản gắn với lựa chọn công nghệ 

tiên tiến phù hợp, công nghệ số tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch mạnh 

mẽ cơ cấu kinh tế toàn tỉnh là hướng đi và giải pháp đột phá phát huy tiềm năng, 

lợi thế đặc thù của Cao Bằng. 

c) Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng phải lấy con người làm trung tâm, phát 

huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ 

yếu và mục tiêu của sự phát triển. Phát triển phải đi đôi với giữ gìn, bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; lấy giá trị bản sắc văn hóa đặc sắc của người 

Cao Bằng là yếu tố, sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng các thương hiệu 

sản phẩm đặc thù về du lịch, nông nghiệp và thương mại bảo đảm sự phát triển 

nhanh và bền vững.  

 d) Phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Cao Bằng phải tôn trọng 

quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự 
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nhiên và mô hình chủ động thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với môi trường và 

phát triển bền vững; bảo đảm bảo tính hợp lý, cân đối và phát huy tối đa tiềm 

năng, thế mạnh, nội lực của từng tiểu vùng trong tỉnh. Bảo đảm mối quan hệ liên 

vùng huyện, liên huyện trong phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành các tiểu vùng 

sinh thái làm định hướng phát triển kinh tế, nông nghiệp và kết cấu hạ tầng. Tổ 

chức, phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm, 

điều kiện cụ thể về sinh thái, văn hoá của từng tiểu vùng trên địa bàn tỉnh. 

đ) Phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập được môi trường đầu tư, kinh 

doanh đột phá, thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn có sức cạnh tranh. Đổi mới sáng 

tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phải được ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu; xây dựng chính quyền số, nâng cao tính 

minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền. Cải cách, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh phải được thực thi đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cấp; 

có trọng tâm, gắn với lộ trình cụ thể phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tạo sức hấp 

dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thay đổi tư duy cải cách theo 

hướng hỗ trợ, đồng hành, phục vụ, tận tâm vì sự phát triển của doanh nghiệp, của 

địa phương và sự thịnh vượng của người dân. Giám sát thực thi để đảm bảo cải 

cách thực chất; có chế tài xử phạt đủ nghiêm khắc. Đặt người dân, doanh nghiệp 

làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh 

giá chất lượng điều hành, phục vụ cơ quan hành chính nhà nước ở tất cả các cấp. 

f) Với vị trí đặc biệt về quốc phòng, phên dậu phía Bắc của Tổ quốc, phát 

triển kinh tế Cao Bằng phải kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh và 

gắn với quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế để có cơ 

chế, chính sách khai thác có hiệu quả sớm nhất thời cơ và lợi thế và khắc phục 

các tác động tiêu cực của các xu thế kinh tế quốc tế; đảm bảo đường biên giới ổn 

định, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với Trung Quốc. Bảo đảm hài hòa 

giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết hiệu quả các các vấn đề xã hội, thực hiện 

tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng 

xa.  Bảo đảm an ninh, an toàn cho môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2.2. Xây dựng và lựa chọn các phương án phát triển của tỉnh Cao Bằng 

2.2.1. Căn cứ và quy trình xây dựng kịch bản phát triển kinh tế  

Các kịch bản phát triển của Tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050 được xây dựng dựa trên các căn cứ quan điểm chỉ đạo phát triển; thực 

tiễn và bối cảnh phát triển giai đoạn 2011 - 2020; định hướng chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước, vùng TDMN phía Bắc và văn kiện Đại hội tỉnh Đảng 

bộ Cao Bằng; các lý thuyết phát triển và phát triển bền vững; Phát triển mang tư 

duy chiến lược và tư duy tổng hợp… Quy trình xây dựng kịch bản phát triển thực 

hiện qua 02 bước: (1) Xây dựng kịch bản cơ sở: Kịch bản này cho biết hiện trạng 
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phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh giai đoạn quá khứ đến hiện tại tìm ra 

những điểm mạnh và điểm yếu trong sự phát triển kinh tế của Tỉnh. (2) Xây dựng 

giả định các kịch bản phát triển: Bước này sẽ tiến hành xây dựng các giả định phát 

triển trong tương lai. Các giả định quá trình phát triển được xây dựng dựa trên các 

căn cứ về góc độ lý thuyết kết hợp với các kết quả tính toán được từ kịch bản cơ 

sở.  

2.2.2. Xây dựng kịch bản phát triển 

Kịch bản cơ sở được hiểu là kịch bản dự báo dựa trên hiện trạng phát triển 

của Cao Bằng trong giai đoạn vừa qua. Dựa vào bộ dữ liệu GRDP của tỉnh Cao 

Bằng từ năm 2001 đến 2020 do Cục Thống Kê Cao Bằng cung cấp, với giá so 

sánh năm 2010 tiến hành lựa chọn dạng mô hình dự báo.  

Với kịch bản cơ sở (dựa trên khả năng tăng trưởng kinh tế của Cao Bằng), 

trong giai đoạn 2021 - 2030, nền kinh tế của Tỉnh có thể đạt tốc độ tăng trưởng 

kinh tế trung bình 6,5%/năm; trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt trung bình 6 - 6,5% 

và 6,5 - 7% trong thời kỳ 2026 - 2030. 

Khả năng phát triển của Cao Bằng trong thời kỳ tới chịu tác động của các 

yếu tố bên trong (môi trường cơ chế chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, 

điều kiện đất đai mặt bằng cho thu hút dự án đầu tư . . .) và yếu tố tác động bên 

ngoài (bối cảnh tác động của thế giới, trong nước, vùng. . .). Xem xét các yếu tố 

tác động, có 3 kịch bản chủ yếu về phát triển tỉnh thời kỳ 2021 -  2030 như sau:  

 (1). KỊCH BẢN 1 (PHƯƠNG ÁN 1) là phương án tăng trưởng có một 

số cải thiện, song chưa có bước phát triển đột phá.  

Căn cứ đề xuất kịch bản: 

a) Môi trường quốc tế: Tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu 

vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mang tính toàn 

cầu như thiên tai, biến đổi khí hậu, bệnh dịch; những tranh chấp lãnh thổ, chủ 

quyền khu vực như Nga – Ucraina hay khu vực trung Đông…; vấn đề an ninh phi 

truyền thống như an ninh mạng, an ninh môi trường, an ninh lương thực; tranh 

chấp chủ quyền trên biển Đông diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến quan hệ Việt 

Nam – Trung Quốc, xung đột kinh tế giữa các cường quốc sau sự kiện Nga - 

Ucraina,…; nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn, khả năng phục hồi chậm 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quá trình toàn cầu hóa, cuộc Cánh mạng 

công nghệ 4.0 kéo theo sự phân phối cơ hội và lợi ích kinh tế không đồng đều, 

phá vỡ sự cân bằng thị trường lao động, có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng, làm 

sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo giữa các quốc gia và trong nội bộ mỗi quốc 

gia. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới các dòng lưu chuyển vốn, hàng hóa và con 

người trên thế giới, dẫn đến áp lực giảm vốn FDI. 

b) Môi trường trong nước: Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát 

triển kinh tế số, xã hội số thực hiện chậm hơn dự kiến. Môi trường đầu tư kinh 

doanh vẫn còn nhiều hạn chế, chậm được khắc phục, như yếu kém về năng lực 
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quản lý, kết cấu hạ tầng, thủ tục đầu tư, thiếu lao động chất lượng cao, lao động 

có kỹ năng, công nghiệp hỗ trợ và mạng lưới logistics phát triển chậm… Năng 

lực các doanh nghiệp trong nước, nhất là trong lĩnh vực công nghệ trong mạng 

lưới sản xuất toàn cầu chậm cải thiện; những khó khăn thách thức bắt nguồn từ 

hậu quả của dịch Covid - 19 và những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Bên cạnh 

đó, khả năng tận dụng lợi thế của quá trình hội nhập quốc tế còn nhiều hạn chế, 

thách thức trong việc hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và toàn cầu, tận dụng 

các FTA và cơ hội đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển khỏi Trung Quốc 

do những tắc nghẽn tích tụ qua nhiều năm chưa được giải quyết triệt để như vấn 

đề thể chế, vấn đề môi trường kinh doanh, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, các 

rào cản về khoa học công nghệ, sự tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu thấp… 

Vấn đề già hóa dân số gây suy giảm tăng trưởng và thu nhập; thách thức trong 

việc đảm bảo hạ tầng an sinh xã hội. 

c) Môi trường trong tỉnh: Trên cơ sở xem xét tăng trưởng kinh tế của Tỉnh 

giai đoạn 2010 - 2019 và xét đến những rủi ro và mức phấn đấu bình thường như 

hiện nay (tình hình thời tiết có thể diễn biến xấu bất thường như hạn hán, lũ lụt 

xảy ra; thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, công tác chỉ đạo điều hành và 

quản lý nền kinh tế gặp một số khó khăn; một số công trình đầu tư mới phát huy 

hiệu quả tuy chưa cao nhưng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế). 

Các yếu tố tác động nhất là các yếu tố bên trong ít có nhiều thay đổi mang 

tính đột phá cho phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Yếu tố bên trong như kết cấu 

hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách, lao động, điều kiện về 

đất đai mặt bằng cho phát triển khu công nghiệp và các ngành dịch vụ mũi nhọn 

được đổi mới, cải thiện chưa nhanh, đáp ứng yêu cầu khai thác, tận dụng các cơ 

hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, ở mức trung bình so với các địa phương 

trong Vùng, cả nước. 

Các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên vùng, đường cao 

tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được khởi công xây dựng giai đoạn I, nhưng hiệu quả 

khai thác tuyến cao tốc này chưa cao. Quá trình lan tỏa đô thị hóa và các dự án 

đầu tư từ trung tâm Thủ đô Hà Nội ra xung quanh chậm so với dự kiến, xu hướng 

dịch chuyển, đầu tư dự án sản xuất đến Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài 

không kéo dài mạnh trong 10 năm tới.  

Khu vực du lịch, dịch vụ ít có những yếu tố đột phá cho phát triển, nhất là 

về điều kiện tiếp cận đất đai mặt bằng cho đầu tư phát triển khu vực thác Bản Giốc 

để trở thành du lịch, dịch vụ quy mô vùng, liên vùng. Tăng trưởng chủ yếu vẫn 

dựa vào các dịch vụ cung ứng nội tỉnh và các dịch vụ cơ bản như dịch vụ thương 

mại bán buôn bán lẻ mang tính truyền thống, dịch vụ vận tải, dịch vụ xã hội thiết 

yếu, tăng trưởng tiếp tục ở mức như trong thời kỳ trước. Khu vực nông nghiệp 

tiếp tục phát triển như thời gian qua, chưa có bước đột phá hình thành các vùng, 

khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trồng rừng sản xuất tập trung ứng dụng công 

nghệ hiện đại, công nghệ cao. Giá trị gia tăng thu được trênha đất sản xuất nông 
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nghiệp và rừng sản xuất tăng ở mức trung bình như thời kỳ trước đạt 50 -  55 triệu 

đồng/ha (giá 2010) đến năm 2030. 

Như vậy, với kịch bản I, giai đoạn 2021 - 2025 Cao Bằng vẫn tiếp tục phải 

đối mặt với khó khăn, thách thức; đó là: chưa khai thác được tốt các động lực 

trong phát triển kinh tế; Mô hình liên kết tổ chức sản xuất chưa có sự gắn kết chặt 

chẽ; chất lượng nguồn nhân lực thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong 

giai đoạn mới; chậm cải thiện trong môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư. 

Trình độ quản lý, quản trị của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, sức 

cạnh tranh yếu; doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm đa số, năng lực tài 

chính nhỏ bé; khả năng hấp thụ vốn của các thành phần kinh tế yếu, chuyển đổi 

nhận thức của người dân sang hướng sản xuất hàng hóa chậm… đó là những lực   

cản trở không nhỏ đến thúc đẩy phát triển. 

Biểu 1: Dự báo một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển tỉnh Cao Bằng theo PA I 

  2020 2025 2030 

Tốc độ tăng trưởng 

2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2030 

1. GRDP giá so sánh năm 2020 ( tỷ đồng) 

Toàn nền kinh tế 19.006,6 25.676,0 39.997,4 6,2 9,3 7,72 

NLTS 4.398,1 5.049 5.911 2,8 3,2 3,00 

CN - XD 3.799,4 5.583 8.788 8 9,5 8,75 

DV 9.925,2 14.051 24.172 7,2 11,5 9,31 

Thuế - trợ cấp 883,9 993 1.127 2,4 2,6 2,46 

2. GRDP giá hiện hành             

Toàn nền kinh tế 19.006,6 30.676 49.072       

NLTS 4.398,1 5.713 6.852       

CN - XD 3.799,4 6.631 10.692       

DV 9.925,2 17.096 30.123       

Thuế - trợ cấp 883,9 1.237 1.405       

3.  Cơ cấu kinh tế             

Toàn nền kinh tế 100,0 100,0 100,0       

NLTS 23,1 18,6 14,0       

CNXD 20,0 21,6 21,8       

DV 52,2 55,7 61,4       

Thuế trợ cấp 4,7 4,0 2,9       

4. Dân số trung bình 

(ngh. Ng.) 
533,06 546,55 560,35       

5. Dân số đô thị 

(ngh.ng) 
136 160 220       

Tỷ lệ đô thị hóa (%) 25,51 29,27 39,26       

6. GRDP/người 

(Tr.VNĐ) 
35,7 56,1 87,6       

7. Nhu cầu vốn đầu tư 2021 - 2025 2026 - 2030 2021 – 2030 
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  2020 2025 2030 

Tốc độ tăng trưởng 

2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2030 

  Tỷ VNĐ ICOR 
Tỷ 

VNĐ 
ICOR 

Tỷ 

VNĐ 
ICOR 

Toàn nền kinh tế 52.536 4,5 77.720 4,2 130.256 4,3 

  NLTS 3.943 3 2.849 2,5 6.792 2,8 

  CNXD 12.741 4,5 16.247 4 28.988 4,2 

  DV và KCHT 35.852 5 58.624 4,5 94.476 4,7 

Nguồn: Tính toán của dự án 

Theo phương án này tốc độ tăng trưởng kinh tế cả thời kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 đạt 7,72%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,2% và giai đoạn 2026 

- 2030 đạt 9,3%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 29,27% và đến năm 2030 đạt 

39,26%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 56,1 triệu VNĐ, năm 2030 đạt 

87,6 triệu VNĐ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cả thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 130 

nghìn tỷ VNĐ, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 52,5 nghìn tỷ VNĐ và 

2026 - 2030 khoảng 77,7 nghìn tỷ VNĐ. 

 (2). KỊCH BẢN 2- PHƯƠNG ÁN 2 là phương án tăng trưởng khá với 

tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khá giai đoạn 2021- 2025 và có bước 

bứt phá mạnh hơn trong thời kỳ 2026-2030 khi giai đoạn I cao tốc Đồng Đăng 

(Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) hoàn thành trước năm 2025. 

 Căn cứ xây dựng kịch bản: 

a) Môi trường quốc tế: Bối cảnh quốc tế, an ninh chính trị có nhiều thuận lợi 

hơn, kinh tế thế giới được dự báo sẽ phục hồi, tăng 0,23% trong năm 2021 và tiếp 

tục mạnh hơn vào những năm tiếp theo, đồng thời cũng kéo mức tăng trưởng của 

các nền kinh tế khác; nhờ nỗ lực kiểm soát dịch và các gói kích thích kinh tế của 

các chính phủ; Sự phục hồi của các nền kinh tế/khu vực chủ chốt, đặc biệt là Trung 

Quốc và Mỹ; sự phát triển nhanh của kinh tế chia sẻ và Cách mạng Công nghiệp 

4.0. Xu hướng toàn cầu hóa, dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu, 

nguồn vốn FDI tiếp tục lưu chuyển trên phạm vi toàn cầu và đóng vai trò quan 

trọng đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Những tranh chấp 

lãnh thổ, chủ quyền khu vực như Nga - Ucraina hay khu vực trung Đông…; vấn 

đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh môi trường, an ninh lương 

thực; tranh chấp chủ quyền trên biển Đông diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 

quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, xung đột kinh tế giữa các cường quốc sau sự 

khiện Nga - Ucraina,…; nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn, khả năng phục 

hồi chậm do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. 

b) Môi trường trong nước: Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được 

cải thiện minh bạch, hiệu quả cùng với việc hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế 

giới với hàng loại hiệp định thương mại quốc tế cả song phương và đa phương đã 

được ký kết và thực hiện như: CPTPP, EVFTA, ASEAN (AEC)…; xu hướng dịch 
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chuyển các dòng vốn đầu tư FDI từ Trung Quốc và các nước phát triển sang Việt 

Nam để nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do. Chuyển đổi số, xây 

dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội được quyết liệt triển khai thực 

hiện và bước đầu phát huy hiệu quả. Mô hình kinh tế tiếp tục được chuyển đổi 

phát triển theo chiều sâu; Hệ thống tài chính khá ổn định, điều hành tài chính và 

tiền tệ tương đối linh hoạt; lạm phát được kiểm soát; Dịch bệnh Covid - 19 có thể 

được kiểm soát và nền kinh tế trong nước có dấu hiệu được phục hồi. Chính phủ 

quyết tâm xây dựng một “Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính và minh 

bạch” tăng cường và nâng cao cơ chế, chính sách tạo động lực đối với các thành 

phần kinh tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho nền kinh tế phát triển 

nhanh, mạnh, bền vững, sáng tạo. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhiều công 

trình hạ tầng, giao thông lớn trong cả nước được hoàn thành trong giai đoạn này 

tạo ra những cú hích đối với phát triển kinh tế. 

c) Môi trường Tỉnh: Các yếu tố tác động có nhiều thuận lợi hơn như môi 

trường đầu tư, đổi mới công nghệ, thị trường trong và ngoài nước, các chính sách 

và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước. Phát huy tốt yếu tố động lực phát triển 

về du lịch, cơ sở hạ tầng về giao thông, đô thị, giao thương hàng hóa,.. tạo đột phá 

cho phát triển tỉnh. Mô hình tổ chức liên kết sản xuất theo các tiểu vùng phát triển, 

phát huy được bản sắc, nội lực của từng tiểu vùng. Chất lượng nguồn nhân lực 

nâng lên nhanh, nhất là chất lượng lao động cung ứng cho các KKT CK, doanh 

nghiệp hoạt động du lịch, dịch vụ; Ứng dụng và làm chủ được khoa học công nghệ 

trong sản xuất. Môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện 

và có hiệu quả, cơ chế chính sách được cải cách, đổi mới tích cực, phát huy được 

nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh. 

Công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành nông nghiệp và khu vực 

nông thôn tạo được bước đột phá trong phát triển nông nghiệp; Các dự án đầu tư 

như khai thác tài nguyên thiên nhiên và văn hóa để củng cố thương hiệu du lịch 

của tỉnh, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực then chốt phục vụ 

hoạt động thương mại trong và ngoài nước cũng như dịch chuyển ngành nông 

nghiệp sang các loại cây trồng đem lại giá trị cao hơn, có tác dụng thúc đẩy công 

nghiệp dịch vụ phát triển mạnh hơn, tác động của công nghệ sẽ có hiệu quả hơn, 

thu hút đầu tư nước ngoài sẽ có chuyển biến tích cực hơn. 

Các yếu tố tác động bên trong và bên ngoài, nhất là bên trong có khá nhiều 

thay đổi có tính đột phá cho phát triển tỉnh. Cải cách hành chính, môi trường đầu 

tư kinh doanh, cơ chế chính sách được cải cách, đổi mới tích cực, phát huy được 

nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh. Các chỉ số cơ bản về cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cao Bằng thuộc nhóm tỉnh từ 

khá trở lên của vùng TDMN phía Bắc. Kết cấu hạ tầng quan trọng như hạ tầng 

giao thông kết nối với các của khẩu và các khu vực trong tỉnh, hạ tầng khu công 

nghiệp, đô thị được nâng cấp, mở rộng nhanh và đồng bộ, mang tính hiện đại hóa.  

Chất lượng nguồn nhân lực nâng lên nhanh, nhất là chất lượng lao động cung 

ứng cho các KCN, doanh nghiệp. Yếu tố quan trọng bên ngoài như hạ tầng giao 
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thông liên vùng tới Cao Bằng được nâng cấp, xây dựng nhanh theo tiến độ, hoàn 

thành giai đoạn I tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các tuyến nối cao 

tốc với trung tâm kinh tế của KKT cửa khẩu Cao Băng bắt đầu phát huy tác dụng. 

Xu hướng lan tỏa các dự án đầu tư từ trung tâm Thủ đô Hà Nội ra xung quanh, xu 

hướng dịch chuyển, đầu tư dự án sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng sản phẩm đến 

Việt Nam của nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng lên trong thời kỳ 10 

năm tới. 

 Khu vực du lịch dịch vụ có những đột phá về phát triển các dịch vụ du lịch, 

dịch vụ vận tải -  kho bãi -  logistics, dịch vụ thương mại hiện đại, dịch vụ công 

nghệ thông tin, công nghệ số. Phát triển được hệ thống khu du lịch, giải trí ở cấp 

vùng có sức hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài nước. Phát triển nhanh và đồng 

bộ hạ tầng dịch vụ vận tải -  kho bãi -  logistics có năng lực lưu thông, trung 

chuyển, giao nhận hàng hóa quy mô liên tỉnh, liên vùng với Trung Quốc. Mở rộng 

phát triển được hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị và mạng lưới giao dịch 

thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến cho trong và ngoài tỉnh về các vùng trong 

tỉnh, nhất là ở các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu vực tập trung khu công 

nghiệp, khu du lịch, trung tâm xã.   

Khu vực nông nghiệp có chuyển biến mạnh về tổ chức sản xuất, các sản 

phẩm chủ yếu cơ bản được phát triển sản xuất theo các vùng, khu sản xuất tập 

trung ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao gắn với hình thành các chuỗi 

liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp sản xuất tập 

trung ứng dụng công nghệ cao được nâng lên chiếm từ 30% trở lên. Giá trị gia 

tăng thu được trênha đất sản xuất nông nghiệp và rừng sản xuất tăng lên nhanh 

hơn, đạt khoảng 60 - 70 triệu đồng/ha (giá 2010) đến năm 2030.   

Biểu 2: Dự báo một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển tỉnh Cao Bằng theo PA II 

Chỉ tiêu 

2020 

  

2025 

  

2030 

  
Tốc độ tăng trưởng 

   2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2030 

1. GRDP giá so sánh năm 

2020 ( tỷ đồng) 
            

Toàn nền kinh tế 19.006,6 27.927 48.042 8 11,5 9,72 

NLTS 4.398,1 5.262 6.358 3,7 4 3,75 

CN - XD 3.799,4 5.835 10.534 9 12,5 10,74 

DV 9.925,2 15.840 29.967 9,8 13,6 11,53 

Thuế - trợ cấp 883,9 990 1.182 2,3 3,6 2,95 

2. GRDP giá hiện hành             

Toàn nền kinh tế 19.006,6 33.389 59.006       

NLTS 4.398,1 5.954 7.371       

CN - XD 3.799,4 6.930 12.816       
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Chỉ tiêu 

2020 

  

2025 

  

2030 

  
Tốc độ tăng trưởng 

   2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2030 

DV 9.925,2 19.271 37.345       

Thuế - trợ cấp 883,9 1.234 1.474       

3.  Cơ cấu kinh tế             

Toàn nền kinh tế 100,0 100,0 100,0       

NLTS 23,1 17,8 12,5       

CNXD 20,0 20,8 21,7       

DV 52,2 57,7 63,3       

Thuế trợ cấp 4,7 3,7 2,5       

4. Dân số trung bình (ngh. 

Ng.) 
533,06 552 580,1       

5. Dân số đô thị (ngh.ng) 136 165 255       

Tỷ lệ đô thị hóa (%) 25,5 29,9 44,0       

6. GRDP/người (Tr.VNĐ) 35,7 60,5 101,7       

7. Nhu cầu vốn đầu tư 2021 - 2025 2026 - 2030 2021 – 2030 

  
Tỷ 

VNĐ 
ICOR Tỷ VNĐ ICOR 

Tỷ 

VNĐ 
ICOR 

Toàn nền kinh tế 63.772 4,5 96.438 3,8 160.210 4 

  NLTS 4.822 3,1 3.543 2,5 8.364 2,8 

  CNXD 14.089 4,5 20.599 3,5 34.688 3,8 

  DV và KCHT 44.860 4,8 72.296 4,0 117.157 4,3 

Nguồn: Tính toán của dự án 

Theo phương án này tốc độ tăng trưởng kinh tế cả thời kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 đạt 9,72%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,0% và giai đoạn 2026 

- 2030 đạt 11,5%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 29,9% và đến năm 2030 đạt 

44%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 60,5 triệu VNĐ, năm 2030 đạt 

101,7 triệu VNĐ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cả thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 160,2 

nghìn tỷ VNĐ, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 63,8 nghìn tỷ VNĐ và 

2026 - 2030 khoảng 96,4 nghìn tỷ VNĐ. 

(3). KỊCH BẢN 3: PHƯƠNG ÁN 3  là phương án phát triển cao. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn quy hoạch có bước đột phá 

cả về thu hút đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh. 

Căn cứ xây dựng kịch bản: 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

34 

 

a) Môi trường quốc tế: Bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, chính trị ổn định, 

kinh tế thế giới sau đại dịch Covid - 19 phục hồi nhanh. Chiến tranh thương mại 

giữa  Mỹ và Trung Quốc đình chiến, dỡ bỏ các biện pháp áp thuế trừng phạt lẫn 

nhau. Xu hướng toàn cầu hóa, dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp 

tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện, với những tác động tích 

cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen nhau hết sức phức tạp. Các công ty 

xuyên quốc gia sẽ có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển kinh tế của mỗi 

nước, cũng như của toàn thế giới; quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao 

động sẽ diễn ra ngày càng sâu rộng. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển 

nhanh đến chóng mặt sẽ làm cho thế giới thay đổi nhanh chóng, phát triển kinh tế 

tri thức, tạo ra sự thay đổi cơ bản cách sống, phương thức sản xuất và hệ thống 

quản lý theo hướng tối ưu hóa. 

b) Môi trường trong nước: Nằm trong khu vực dự báo đến năm 2030 có nhiều 

xu hướng phát triển tích cực, có rất nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, liên kết 

với các nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và xã hội của Việt Nam cũng đã 

có bước phát triển mạnh mẽ và từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ 

và hiện đại; nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, có kiến thức, năng động và bước đầu đã 

được rèn luyện trong môi trường phức tạp của nền kinh tế thị trường. 

c) Môi trường Tỉnh: Động lực phát triển của Tỉnh được phát huy một cách 

mạnh mẽ và có hiệu quả cao. Đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hoá 

có lợi thế, chất lượng và giá trị kinh tế cao và du lịch dựa trên những lợi thế tự 

nhiên phát triển mạnh. Với những động lực được đến từ nhiều nhóm ngành khác 

nhau, cụ thể: (1) ngành nông nghiệp: hình thành được các vùng nông nghiệp ứng 

dụng khoa học công nghệ cao gắn với chế biến, xây dựng tốt hình ảnh và thương 

hiệu của các sản phẩm chủ lực; chăn nuôi trang trại tập trung được phát triển mạnh 

theo hướng hiệu quả và giá trị gia tăng cao; (2) KKT CK được đầu tư mạnh mẽ, 

đi vào hoạt động có hiệu quả. (3) ngành dịch vụ, du lịch được phát triển theo 

hướng toàn diện, đa dạng hoá và cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa Cao 

Bằng trở thành điểm đến quan trọng hành lang kinh tế Việt Nam – Trung Quốc. 

Các mô hình tổ chức liên kết sản xuất được hình thành, bảo đảm chất lượng và 

hiệu quả tăng trưởng kinh tế; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, nhất là 

nhân lực chất lượng cao lĩnh vực quản lý và tổ chức, phát triển công nghệ sản 

xuất, công nghệ cao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, trọng tâm là 

cải cách hành chính, thể chế; phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường thu hút 

đầu tư vào các khu vực đã được quy hoạch. 

Phương án này là kịch bản tốt nhất, đòi hỏi sức đẩy tổng hợp nhưng có khả 

năng thực hiện nếu điều kiện trong nước và quốc tế hết sức thuận lợi; Cơ chế 

chính sách và việc chỉ đạo điều hành có bước đột phá mạnh mẽ; Các dự án đầu tư 

phát huy hiệu quả nhanh chóng; Các dự án thu hút vào khu kinh tế và các khu 

công nghiệp tăng mạnh; Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, xuất khẩu tăng cao 

hơn mức bình quân. Quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển 

kinh tế số, xã hội số phát triển nhanh, toàn diện; các chỉ số cơ bản về cải cách 
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hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cao Bằng thuộc nhóm tỉnh 

đứng đầu của vùng TDMN phía Bắc. 

 

 

Biểu 3: Dự báo một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển tỉnh Cao Bằng theo PA 

III 

  2020 
     

2.025,0  

       

2.030,0  
Tốc độ tăng trưởng 

    2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

2021 - 

2030 

1. GRDP giá so sánh (tỷ đồng) 

Toàn nền kinh tế 19.006,6   29.110,1      52.690,9  8,9 12,6 10,72 

NLTS 4.398,1     5.236,2        6.570,6  3,5 4,6 4,10 

CN - XD 3.799,4     6.119,0      11.273,8  10 13 11,49 

DV 9.925,2   16.800,0      33.644,2  11 15 12,98 

Thuế - trợ cấp 883,9        954,9        1.202,3           1,6          4,7         3,1  

2.  GRDP giá hiện hành 

Toàn nền kinh tế 19.006,6  34.820,5      64.757,6        

NLTS 4.398,1     5.923,6        7.617,0        

CN - XD 3.799,4     7.267,0      13.716,4        

DV 9.925,2   20.439,9      41.927,0        

Thuế - trợ cấp 883,9      1.189,9  
       

1.497,2  
      

3.  Cơ cấu kinh tế             

Toàn nền kinh tế 100        100,0           100,0        

NLTS 23,1          17,0             11,8        

CNXD 20,0          20,9             21,2        

DV 52,2          58,7             64,7        

Thuế trợ cấp 4,7            3,4               2,3        

4. Dân số trung bình 

(ngh. Ng.) 
533,06        546,6           560,4        

5. Dân số đô thị 

(ngh.ng) 
136        178,0           260,0        

Tỷ lệ đô thị hóa (%) 25,51          32,6             46,4        

6. GRDP/người 

(Tr.VNĐ) 
35,7 63,7 115,6       

7. Nhu cầu vốn đầu tư 2021 - 2025 2026 - 2030 2021 - 2030 

  
Tỷ 

VNĐ 
 ICOR   Tỷ VNĐ  ICOR Tỷ VNĐ ICOR 

Toàn nền kinh tế 70.804           4,5  112.755 3,8 183.559 4 

  NLTS 4.729            3,1        4.233,4  2,5 8.962 2,8 

  CN - XD 15.604           4,5      22.573,1  3,5 38.177 3,8 

  DV và CKHT 50.471            4,8      85.948,3  4 136.419 4,3 
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Nguồn: Tính toán của Dự án 

Theo phương án này tốc độ tăng trưởng kinh tế cả thời kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 đạt 10,72%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,9% và giai đoạn 2026 

- 2030 đạt 12,6%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 32,6% và đến năm 2030 đạt 

46,4%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 63,7 triệu VNĐ, năm 2030 đạt 

115,4 triệu VNĐ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cả thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 183,6 

nghìn tỷ VNĐ, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 70,8 nghìn tỷ VNĐ và 

2026 - 2030 khoảng 112.8 nghìn tỷ VNĐ. 

2.2.3. Lựa chọn xác định phương án phát triển 

Với những giả định nêu trên cho thấy:  

Theo kịch bản 1, tỉnh tiếp tục phát triển với nhịp độ như trong thời kỳ 2011 

-  2020, ít có những đột phá phát triển, tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2021 -  2030 

tiếp tục ở mức khoảng 6%/năm. Lựa chọn phương án phát triển theo kịch bản 1 

chưa phát huy, tận dụng được nhiều điều kiện tiềm năng, cơ hội phát triển nhất là 

điều kiện vị trí địa kinh tế của tỉnh trong vùng và đà tăng trưởng kinh tế tỉnh đang 

tăng nhanh trong 5 năm vừa qua.  

 Theo kịch bản 2, là kịch bản có bước đột phá cho phát triển hơn nhất là 

về đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng phát triển kết cấu 

hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện mở rộng đất đai mặt 

bằng cho công nghiệp, dịch vụ. Theo phương án này mức độ tận dụng các nguồn 

lực và thời cơ phát triển khá hơn, nhất là tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (Cao Bằng) để phát triển nhanh KKT cửa khẩu Cao Bằng và du lịch, 

dịch vụ của Cao Bằng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,0% 

và sau năm 2025 khi giai đoạn I cao tốc Lạng Sơn - Trà Lĩnh hoàn thành và hạ 

tầng KKT cửa khẩu được kết nối với tuyến cao tốc bắt đầu phát huy hiệu quả thì 

tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11,5% và cả thời kỳ quy 

hoạch 2021 - 2030 đạt 9,72%/năm.   

Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi phải tập trung nhiều nỗ lực cao nhưng phát 

huy được mạnh mẽ tiềm năng, cơ hội phát triển của tỉnh và có tính khả thi, phù 

hợp với khả năng nguồn lực và khả năng thực thi các chương trình, dự án phát 

triển của tỉnh trong giai đoạn tới bảo đảm khả thi và có mức phấn đấu cao hơn, 

bởi các lý do sau:  

 -  Một là: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chính 

quyền điện tử, quá trình chuyển đổi số được triển khai thuận lợi. Nhiều dự án quy 

mô lớn đã hình thành tiếp tục phát huy hiệu quả nhất KKT CK, các cửa khẩu, khu 

du lịch có quy mô lớn dự kiến sẽ được hoàn thành tạo ra nguồn lực tăng trưởng 

cho nền kinh tế.  

 -  Hai là: Kết cấu hạ tầng quan trọng như tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà 

Lĩnh giai đoạn 1 hoàn thành trước năm 2025 và giao thông kết nối với KKT cửa 

khẩu, các khu du lịch, đô thị và các khu vực trong tỉnh được nâng cấp, mở rộng 
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nhanh và đồng bộ, mang tính hiện đại hóa cao, tạo cầu nối giao thương cho sự 

phát triển các ngành, lĩnh vực trong tỉnh.  

Theo kịch bản 3, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 10%/năm cho cả thời 

kỳ quy hoạch 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt tốc độ tăng trưởng 

trên 12%/năm. Đây là mức tăng trưởng rất cao, không những đòi hỏi tỉnh phải tập 

trung nỗ lực cao, mà còn cần điều kiện khách quan thuận lợi. Trong bối cảnh thế 

giới và khu vực còn nhiều biến động như giai đoạn vừa qua, khó có thể khẳng 

định điều kiện khách quan thuận lợi để có thể hiện thực hóa kịch bản này. 

Với những lý do trên, kịch bản 2 được lựa chọn là phương án phát triển của tỉnh.  

2.3. Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a) Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2030, Cao Bằng là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, xanh, 

bền vững và toàn diện, có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức tăng trưởng bình 

quân của vùng và là tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du miền núi phía 

Bắc. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng hiệu quả tiến bộ 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng liên kết nội tỉnh và liên tỉnh được cải 

thiện đáng kể; phát triển công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản; nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu CNC, phát 

triển du lịch bền vững và là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa, 

logistic Việt Nam – Trung Quốc; bảo vệ, khôi phục rừng, đẩy mạnh trồng rừng, 

phát triển lâm nghiệp bền vững; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, 

đất đai, bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái và an ninh nguồn nước và ứng phó 

với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Là trung tâm giao thương kinh tế, 

văn hoá, đối ngoại giữa Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và 

các tỉnh phía Tây, Tây Nam (Trung Quốc) và các nước ASEAN. Bản sắc văn hóa 

các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 

được cải thiện và nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hợp tác đối ngoại 

được mở rộng; quốc phòng, an ninh vững mạnh, chủ quyền biên giới quốc gia 

được bảo vệ vững chắc. 

Đến năm 2050, tỉnh Cao Bằng là một trong tỉnh phát triển khá, có mức thu 

nhập bình quân đầu người nằm trong tốp 7 tỉnh đứng đầu vùng TDMN phía Bắc, 

phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là một trong những đầu mối giao lưu quốc 

tế quan trọng và là động lực phát triển ở vùng TDMN phía Bắc trong phát triển 

kinh tế cửa khẩu, du lịch-dịch vụ. 

b) Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể thời kỳ 2021-2030 

b.1. Các chỉ tiêu kinh tế  

-  Tổng sản phẩm (GRDP) tăng trưởng bình quân cả thời kỳ 2021 - 2030 đạt 

9,72%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,0%/năm và 2026 - 2030 đạt 
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11,5%/năm; cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 

23,1% năm 2020 xuống còn 17,8% vào năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây 

dựng từ 20,0% năm 2020 lên 20,8% năm 2025 và tỷ trọng khu vực dịch vụ từ 

52,2% lên 57,7% vào năm 2025; đến năm 2030 tỷ trọng khu vực nông nghiệp 

xuống còn 12,5%, công nghiệp - xây dựng là 21,7% và khu vực dịch vụ là  63,3%.  

- Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 60,5 

triệu đồng/người; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 

đạt khoảng 101,7 triệu đồng/người; đến năm 2050, có mức thu nhập bình quân 

đầu người nằm trong tốp trên trung bình của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 

 -  Đến năm 2025 dân số trung bình tỉnh Cao Bằng đạt 552 nghìn người, trong 

đó dân số đô thị là 165 nghìn người và năm 2030 dân số trung bình đạt 580 nghìn 

người, trong đó dân số đô thị là 255 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 là 

29,9% và năm 2030 đạt 44%. 

 -  Đến năm 2025, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng 

trưởng GRDP trên 35%.  

 -  Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 25% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong 

từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang hoặc 

5G phủ đến 100% hộ gia đình. Giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên 1 đơn vị 

diện tích (ha) năm 2025 đạt khoảng 50 triệu đồng/ha và năm 2030 đạt khoảng 80 

triệu đồng/ha. 

 -  Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân cả giai đoạn 

đến năm 2030 tăng khoảng trên 10%/năm. 

 -  Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm.  

-  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 63,8 nghìn tỷ 

VNĐ và 2025 - 2030 khoảng 96,4 nghìn tỷ VNĐ. 

-  Phấn đấu giai đoạn 2021-2030,  hoàn thành giai đoạn II tuyến đường bộ 

cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng);cải tạo, nâng cấp đường 

huyện cơ bản đạt cấp IV-VI miền núi; đường xã và liên xã đạt loại A trở lên, cứng 

hoá mặt đường 90%; đường thôn bản, ngõ xóm phấn đấu cứng hoá mặt đường đạt 

80%.. 

- Phấn đấu giai đoạn 2021-2030, cải thiện điểm số của từng chỉ số thành 

phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng 3 bậc trở lên, đến năm 

2030 nằm trong nhóm các tỉnh trên trung bình của cả nước. 

b.2. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội  

-  Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập - xóa mù chữ; đến hết năm 

2025, có thêm 30 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến 

năm 2030 có 40% số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.  

 -  Đến hết năm 2025, 75% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; duy trì 15 bác 

sĩ/1 vạn dân; 35 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98,7%. 
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Đến năm 2030 tất cả các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 17 bác sĩ và 38 giường 

bệnh /1 vạn dân; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 100%. 

 -  Đến hết năm 2025, tỉ lệ gia đình văn hóa 85%; tỉ lệ khu dân cư văn hóa 

60%; tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 95%; tỉ lệ khu dân cư 

có nhà văn hóa 85%. Đến năm 2030, tỉ lệ gia đình văn hóa 95%; tỉ lệ khu dân cư 

văn hóa 70%; tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 100%; tỉ lệ 

khu dân cư có nhà văn hóa 90%.  

 -  Giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) bình quân từ 4%/năm. Tập trung 

giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ gia đình 

chính sách. 

 -  Đến hết năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, trong đó đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 25-26%; giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị 

xuống 3%. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng bình quân trên 

1%/năm và giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 3%. 

 -  Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục thu hẹp khoảng 

cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình 

đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững 

của đất nước, đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản 

lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 

 -  Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, 

phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có 

chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường 

sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền 

của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các 

nhóm trẻ em và trẻ em giữa các vùng miền. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo 

cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em, góp phần hoàn thành các mục tiêu của 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, giảm dần tỷ lệ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt; trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi 

dưỡng, trợ giúp vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; Phấn đấu tỷ lệ các xã, 

phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 40% vào năm 2025 

và 45% vào năm 2030. 

  -  Đến hết năm 2025, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 

50 xã; trong đó, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuân nông 

thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030, có 75  xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới; trong đó, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuân 

nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2030 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới. 

b.3. Các chỉ tiêu về môi trường 

-  Đến năm 2025, tỉ lệ che phủ rừng 60% và ổn định tỷ lệ này đến năm 2030. 
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 -  Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch; 

trên 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và đến năm 2030 hầu hết 

dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh. 

-  Đến hết năm 2025, xử lý rác thải đô thị một cách có hiệu quả, chất thải 

nguy hại được tiêu hủy và xử lý đạt 85% và đến năm 2030 đạt100%; đến năm 

2025 có 30% nước thải ra môi trường lưu vực các sông được xử lý và tái sử dụng 

và đến năm 2030 đạt 40%; chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng và tái chế năm 

2025 đạt 40% và năm 2030 đạt 50%.  

c) Tầm nhìn, vị thế của Cao Bằng đến năm 2050 

- Đến năm 2050, tỉnh Cao Bằng là một trong tỉnh phát triển khá, có mức 

thu nhập bình quân đầu người ở mức trên trung bình của vùng TDMN phía Bắc, 

phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là một trong những đầu mối giao lưu quốc 

tế quan trọng và động lực phát triển ở vùng TDMN phía Bắc;  

- Cao Bằng có một nền kinh tế kết nối, có năng lực cạnh tranh cao và hội 

nhập sâu với nền kinh tế cả nước và với Tây – Nam Trung Quốc gắn với các 

KKTCK hiện đại, sáng tạo. Cao Bằng hình thành nên một môi trường mở và tự 

do để khuyến khích mọi công dân học hỏi, sáng tạo và đóng góp hiệu quả cho 

phát triển. Một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật. 

 - Cao Bằng có một môi trường bền vững, chất lượng không khí, đất và nước 

được đảm bảo; khả năng phòng, chống chịu với biến đổi khí hậu được nâng cao. 

2.4. Các đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phát triển của tỉnh Cao Bằng 

a) Các đột phá phát triển của tỉnh Cao Bằng 

(1) Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn đủ sức 

cạnh tranh để thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp 

công nghệ cao, quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển doanh nghiệp của tỉnh.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hỗ trợ, đồng hành, phục vụ, tận 

tâm vì sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và sự thịnh vượng của 

người dân. Thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030, ưu tiên tập trung vào việc chuyển đổi số, xây 

dựng chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường công 

khai, minh bạch, đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính. Đổi mới phương thức quản 

lý nền kinh tế dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, giảm tối đa các can thiệp 

hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. Xây dựng và đổi mới 

cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn, đột phá, khác biệt 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược 

đầu tư vào Cao Bằng. 

(2) Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế- xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại... coi đây là khâu đột phá, tạo nền tảng 
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phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và thu 

nhập bình quân đầu người của Cao Bằng với vùng TDMN phía Bắc và cả nước. 

Tập trung phát triển mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, quốc lộ 

kết nối Cao Bằng với các đầu mối giao thông, các trung tâm kinh tế của vùng và 

các tỉnh lân cận; các tuyến giao thông kết nối nội tỉnh đến các trung tâm du lịch, 

dịch vụ và các khu kinh tế cửa khẩu. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ 

tầng số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, phát triển 

kinh tế số, xã hội số. Phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch… đồng bộ, hiện đại 

và thông minh. 

(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong đồng bào dân tộc thiểu số, gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong sản xuất và đời sống; coi đây là một trong những đột phá cho 

phát triển nhanh và bền vững của Cao Bằng.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng và 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm 

khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ 

cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang 

tầm nhiệm vụ. Quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp; củng cố và phát triển hệ 

thống trường phổ thông trung học bán trú, trường trung học phổ thông nội trú và 

dự bị đại học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo; đổi 

mới cơ chế hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đẩy mạnh hoạt động 

chuyển giao công nghệ, nhất là trong nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp thông minh. 

b). Các nhiệm vụ trọng tâm 

(1) Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng 

bộ, hiện đại nhằm sớm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng.  

Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với các tuyến cao tốc và quốc 

lộ đối ngoại kết nối với các địa phương lân cận và các trung tâm đô thị, kinh tế 

lớn của vùng và cả nước, kết nối thuận lợi với các đầu mối giao thông quốc gia 

(sân bay, cảng biển); hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số đáp ứng yêu cầu xây 

dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số; hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch hiện 

đại, thông minh, thân thiện môi trường để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, phát 

triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển các khu kinh tế của khẩu. Tập trung huy 

động nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, chuẩn bị điều kiện để xây 

dựng sân bay trên địa bàn thành phố Cao Bằng,  hạ tầng logistics kết nối Cao Bằng 

với các tỉnh vùng Đông Bắc và với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 

Quốc), hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu, các khu du lịch và hạ tầng ứng dụng công 

nghệ thông tin - truyền thông để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp 

cận các cơ hội phát triển kinh tế số. 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, sử dụng đất đã thu 
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hồi của các nhà đầu tư và quỹ đất quy hoạch dành cho phát triển công nghiệp, 

thương mại dịch vụ, kho bãi tại khu vực các cửa khẩu, lối mở biên giới chưa sử 

dụng để ưu tiên quỹ đất thu hút các dự án đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động. 

Thông qua cơ chế hội đàm định kỳ với các ngành hữu quan phía Trung Quốc 

để thống nhất hợp tác phát triển các hoạt động thương mại biên giới như du lịch 

qua biên giới; hợp tác xây dựng khu kinh tế qua biên giới; cùng với đó là kết nối 

doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy các hợp đồng xuất nhập khẩu nhằm tạo sự ổn 

định phát triển bền vững cho khu kinh tế cửa khẩu. 

Thống nhất với cơ quan quản lý cửa khẩu phía Trung Quốc, cơ quan quản lý 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức trao đổi luân phiên với cơ quan 

quản lý cửa khẩu đối diện phía Trung Quốc để nắm bắt tình hình kinh tế biên mậu, 

kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và 

khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn. 

Xây dựng mô hình khu tái định cư tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, sử dụng 

nguồn vốn vay từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh xây dựng hạ tầng cho khu tái định 

cư nhằm tạo quỹ đất để cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án tại các cửa khẩu, 

lối mở. 

Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu phát triển nông 

nghiệp thông minh, nông nghiệp số và phòng, chống thiên tai. 

Phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Nhanh chóng hoàn thành cơ sở dữ liệu số 

như: số hóa dữ liệu; phát triển kho dữ liệu dùng chung của Tỉnh; phát triển, hoàn 

thiện CSDL của các lĩnh vực ưu tiên ví dụ CSDL đất đai, xây dựng, Y tế...; phát 

triển CSDL chuyên ngành QLNN; phát triển CSDL hạ tầng đô thị, gắn với đô thị 

thông minh; xây dựng cổng dữ liệu mở. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

(2) Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

gắn với phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế của Cao Bằng.  

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng hạ tầng du lịch đa chức năng để 

khai thác có hiệu quả các danh lam, thắng cảnh...; xây dựng cơ chế đặc thù thu 

hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành 

Khu du lịch quốc gia, là mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch liên quốc gia. 

Phát triển các ngành dịch vụ, dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng và đa 

dạng hóa. Phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo; nâng cao chất lượng các tuyến 

du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Cao 

Bằng, giá trị các di tích lịch sử cách mạng; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội; giữ gìn cảnh quan sinh thái và bảo vệ môi trường. Đẩy 

mạnh liên kết hoạt động du lịch với Hà Nội và các tỉnh trong vùng, nhất là với Hà 

Giang, Lạng Sơn và Bắc Kạn. 

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhất là các 

dịch vụ có tiềm năng và lợi thế của tỉnh như: Dịch vụ kinh tế cửa khẩu, dịch vụ 
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logistics, dịch vụ du lịch, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp CNC, dịch vụ 

xuất - nhập khẩu...Phát triển, triển khai mạnh các ứng dụng số hướng đến cung 

cấp dịch vụ du lịch thông minh như thẻ du lịch thông minh, bản đồ số du lịch, ứng 

dụng thuyết minh du lịch, chatbot du lịch, 3D/VR/AR. Ứng dụng du lịch trên nền 

tảng di động với tất cả thông tin, dịch vụ. Hợp tác với các doanh nghiệp trong 

nước và quốc tế để phát triển du lịch số, đặc biệt là kết hợp hệ sinh thái ứng dụng 

quản lý lưu trú, logistic, vận chuyển khách du lịch. Ứng dụng công nghệ số để 

quản lý, điều hành lĩnh vực du lịch, quản trị di sản bền vững, xây dựng cổng thông 

tin điện tử xúc tiến du lịch của Cao Bằng một cách chuyên nghiệp, hiện đại với 

các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác, hướng tới 

các thị trường mục tiêu nước ngoài, phát huy tối đa sức mạnh truyền thông, huy 

động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước. Xây dựng quy 

chế phối hợp, liên kết với các tỉnh trong khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và các địa 

phương khác trong các hoạt động phát triển du lịch; Liên kết với các đơn vị truyền 

thông, các đơn vị công nghệ trong việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, 

giới thiệu điểm đến du lịch Cao Bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trong nước và quốc tế. 

Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch trên 

địa bàn tỉnh: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, di tích Quốc gia đặc biệt rừng 

Trần Hưng Đạo, Địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An, Công 

viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và các di tích lịch sử, văn hóa trên địa 

bàn tỉnh. Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các điểm, khu du 

lịch trên địa bàn tỉnh. 

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng hạ tầng du lịch đa chức năng để 

khai thác có hiệu quả các danh lam, thắng cảnh: Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja 

Đén, hồ Khuổi Khoán, Mắt thần Núi, động Ngườm Ngao... Đẩy mạnh hợp tác với 

Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); hoàn thiện các điều kiện 

vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); 

xây dựng cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng Khu du 

lịch thác Bản Giốc trở thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia, là mô hình kiểu 

mẫu về hợp tác du lịch liên quốc gia. 

Tập trung cơ cấu lại ngành du lịch. Xây dựng các tour/tuyến du lịch trên địa 

bàn trong quan hệ hợp tác liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; phát triển, gắn kết các 

loại hình du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch biên giới, du lịch nông nghiệp, du lịch 

sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, 

du lịch mạo hiểm... Xây dựng các sản phẩm hàng hóa du lịch đặc trưng, mang 

đậm bản sắc Cao Bằng. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng chung Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. Phát 

triển dịch vụ hậu cần, logistic; tổ chức sắp xếp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu; áp dụng các biện pháp giảm chi phí, 

thời gian thông quan hàng hóa, có cơ chế vượt trội cho xuất nhập khẩu hàng hóa 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

44 

 

qua biên giới để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, tạo nguồn thu thường xuyên và ổn 

định từ hoạt động kinh tế biên mậu. Đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết địa phương 

trong vùng Đông Bắc và các tỉnh phía Nam trong xuất khẩu nông sản theo hợp 

đồng thương mại quốc tế. Đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện 

Trùng Khánh), Tà Lùng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa nông sản từ Việt 

Nam sang thị trường Trung Quốc. 

Phấn đấu đến năm 2030 Cao Bằng đón khoảng 4  - 6 triệu lượt khách du lịch, 

trong đó khoảng 700 - 900 nghìn lượt khách quốc tế và đến năm 2050 đón khoảng 

11-13 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 15%. 

(3) Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa, 

ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản.  

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025. Tăng đầu tư ngân sách và huy động lồng ghép các 

nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển nhanh, bền vững về kết cấu hạ tầng nông 

thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, thể thao... Quy hoạch, 

định hướng tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học 

kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa liên 

kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo công 

ăn việc làm ổn định tăng thu nhập cho người dân nông thôn trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với Đề án phát triển nông nghiệp 

thông minh và nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến của tỉnh Cao Bằng giai, đoạn 

2021 - 2025. Quan tâm đối với những xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến 

tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho lao động nông thôn.  

Hình thành các vùng chuyên canh với quy mô thích hợp gắn với chế biến và 

xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, hướng 

đến xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Có chính sách thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào các dự án nông nghiệp, tạo đột phá về ứng dụng công nghệ cao 

phát triển nông nghiệp sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản và tiêu thụ 

sản phẩm. Xây dựng chính sách đặc thù, ưu đãi để khuyến khích kinh tế nông hộ 

làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ chế hỗ trợ sản 

phẩm OCOP gắn với du lịch và kết nối với mạng lưới tiêu thụ tại siêu thị ở Hà 

Nội và các thành phố lớn. 

Phát triển nhanh và đột phá trong sản xuất nông nghiệp với các cây trồng, 

vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tập trung việc ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ thông minh trong sản xuất đối với các lĩnh vực: trồng trọt (cây ăn quả, 

rau màu, một số cây trồng chủ lực, tiềm năng như thuốc lá, chanh leo, gừng 

nghệ...); chăn nuôi (lợn, bò sữa...); lâm nghiệp (trồng rừng tập trung, cây đa dụng 

lâm sản ngoài gỗ Trúc, Quế, Hồi, Trám đen, cây dược liệu...) gắn với các tiểu 
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vùng sinh thái, đảm bảo gắn kết chuỗi sản xuất hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi 

giá trị toàn cầu. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. 

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản 

lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm. Xây dựng mạng lưới quan sát, 

giám sát tích hợp với các thông tin về môi trường, thời tiết... phục vụ các hoạt 

động nông nghiệp. Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn về nông nghiệp. Xây dựng hệ 

thống phục vụ công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển 

nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tiếp tục 

triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản gắn 

với chế biến. Xây dựng một số nhà máy sơ chế, chế biến, xử lý, đóng gói và kho 

bảo quản lạnh tại khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng và các vùng 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. 

Đến năm 2025 chuyển hơn 4.000 ha cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang 

các cây trồng có giá trị kinh tế cao và phát triển diện tích các cây trồng ứng dụng 

nông nghiệp thông minh trong sản xuất: cây gừng tăng 223 ha, nghệ tăng 140 ha 

tại các huyện Hòa An, Hà Quảng; cây chanh leo tăng 465 ha tại Quảng Hòa, Hà 

Quảng, Thạch An, Trùng Khánh; cây lê tăng 135 ha, tại Thạch An, Nguyên Bình, 

Hòa An; cây cam, quýt tăng 190 ha tại Hòa An, Trùng Khánh; cây dẻ tăng 300 ha 

tại Trùng Khánh; cây rau các loại tăng 100 ha tại Thành phố, Hòa An, Nguyên 

Bình, Thạch An (diện tích tăng so với năm 2020). 

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho chăn nuôi; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều 

kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất chăn nuôi hàng hóa công 

nghệ cao. Thực hiện có hiệu quả Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công 

nghệ cao tỉnh Cao Bằng tại huyện Quảng Hòa; mở rộng, liên kết, hình thành vùng 

nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò sữa vệ tinh tại các hộ, gia trại thuộc các huyện 

Thạch An, Hạ Lang, Quảng Hòa và Trùng Khánh, tăng diện tích trồng cỏ và ngô 

sinh khối 1.200 ha so với năm 2020... Hình thành các khu, dự án chăn nuôi lợn 

tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Trùng Khánh, Hòa An, Hà Quảng. 

Tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, duy trì diện 

tích nuôi trồng khoảng 346 ha hiện có và tập trung mở rộng diện tích nuôi trồng 

tại các hộ thủy lợi, lòng hồ thủy điện, lòng sông. 

Tập trung triển khai các dự án trồng rừng, với tổng diện tích cả giai đoạn 

khoảng 13.000 ha trồng rừng (keo, thông, tông dù...), trồng cây lâm sản (trúc, quế, 

hồi, trám đen...) tại các huyện Hòa An, Thạch An, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên 

Bình, Hà Quảng, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng. Xây dựng nhà máy chế 

biến gỗ công nghệ cao tại vùng I - thành phố Cao Bằng hoặc vùng II - Bảo Lạc và 
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cụm cơ sở chế biến lâm sản, dược liệu tại huyện Nguyên Bình. 

Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Tăng đầu tư ngân sách và huy động các nguồn vốn để phát triển nhanh kết 

cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, thể 

thao... Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.   

III. Phương án quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu 

3.1. Phương án quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, trên cơ 

sở phát huy các lợi thế so sánh. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ, tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa có chất lượng, 

nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và mang lại thu nhập cao cho người 

nông dân. 

 Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu 

chuẩn an toàn, từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng. 

Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh.  

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu 

chuẩn an toàn, từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng. 

Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh.   

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, có chính sách thu hút các doanh nghiệp, hợp tác 

xã đầu tư vào nông nghiệp để phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.  

 Phát triển sản xuất nông nghiệp phải gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động 

trong nông nghiệp, nông thôn, điều chỉnh dân cư, cùng với nguồn nhân lực được 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá với trình độ kỹ thuật và công nghệ 

ngày càng cao. 

Định hướng duy trì diện tích nuôi cá lồng và các hồ chứa hiện tại, mở rộng 

thêm diện tích nuôi có tiềm năng phát triển. Tăng cường áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào trong nuôi cá, chú trọng đến việc sử dụng các giống mới phù hợp với 

điều kiện sinh thái của tỉnh và có năng suất cao. Mở rộng diện tích nuôi một số 

loại đặc sản, giá trị cao như: Cá lăng, lươn, ếch, cá chạnh... 

Phương hướng phát triển lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng phải bền vững, bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với phát 

triển du lịch sinh thái, nâng cao giá trị sản xuất, đáp ứng nguyên liệu phục vụ công 

nghiệp chế biến các sản phẩm từ gỗ, tăng diện tích thâm canh các loại cây giống 
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có giá trị kinh tế cao, bảo đảm hài hòa các mục tiêu về kinh tế, xã hội và bảo vệ 

môi trường, tạo việc làm và thu nhập, nâng cao sinh kế cho người dân. Ngành lâm 

nghiệp Cao Bằng trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu 

quả, theo liên kết chuỗi từ phát triển, bảo vệ, sử dụng rừng đến chế biến và thương 

mại lâm sản thông qua khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị giữa chủ rừng với doanh nghiệp chế biến và thương mại lâm sản, chú 

trọng phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ); nông lâm 

kết hợp. 

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư trồng rừng gỗ lớn tạo 

nguyên liệu cho các cơ sở chế biến. Từng bước hình thành và phát triển các vùng 

nguyên liệu tập trung đảm bảo cung cấp tối đa nguyên liệu cho các nhà máy, cơ 

sở chế biến trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các khu chế biến gỗ công nghệ cao, chế 

biến lâm sản ngoài gỗ, chế biến dược liệu sử dụng nguyên liệu từ rừng trồng của 

địa phương. 

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư trồng rừng gỗ lớn tạo 

nguyên liệu cho các cơ sở chế biến. Từng bước hình thành các vùng nguyên liệu 

tập trung đảm bảo cung cấp tối đa nguyên liệu cho các nhà máy, cơ sở chế biến 

trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các khu chế biến gỗ công nghệ cao, chế biến lâm 

sản ngoài gỗ, chế biến dược liệu sử dụng nguyên liệu từ rừng trồng của địa 

phương. 

Phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo tồn và phát huy tài nguyên rừng, đa 

dạng sinh học. 

3.2. Phương án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp 

Phát triển công nghiệp Cao Bằng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân 

thiện môi trường, trọng tâm là công nghiệp chế biến. Phát triển công nghiệp theo 

hướng hiện đại, bền vững, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, 

sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh, khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 

lợi thế thương mại cửa khẩu; sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 

nhiên. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với tiềm năng thế mạnh 

của tỉnh theo hướng chuyên sâu một số ngành chế biến nông lâm sản, công nghiệp 

khai thác và chế biến khoáng sản, cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng…; 

thu hút đầu tư các ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao; ưu 

tiên phát triển các ngành, sản phẩm đảm bảo môi trường. 

Giai đoạn sau năm 2030, ngành công nghiệp tỉnh vẫn tiếp tục tập trung phát 

triển sâu một số ngành công nghiệp chủ yếu: công nghiệp chế biến nông lâm sản; 

công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước; công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản theo hướng đẩy mạnh sản 

xuất các thành phẩm có giá trị cao hơn. Phát triển thêm các ngành lĩnh vực mới, 

công nghiệp dược phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học; công nghiệp môi trường; 

công nghiệp điện tử viễn thông; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; 
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công nghiệp CBCT phục vụ nông nghiệp và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công 

nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu. 

Khôi phục phát triển, tạo thương hiệu cho các làng có nghề, sản phẩm truyền 

thống (dệt, may thổ cẩm, đan lát ...). Tổ chức và duy trì các nghề hiện sản xuất 

như: thủ công mỹ nghệ, rượu, thực phẩm, chè, mật ong... để tận dụng nguồn 

nguyên liệu và nguồn nhân công tại chỗ, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng 

thu nhập cho dân cư.  

 Tổ chức không gian phát triển công nghiệp theo lãnh thổ một cách hợp lý. 

Phát triển công nghiệp gắn kết hài hòa với phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, 

nông nghiệp và sinh thái. Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với đảm bảo 

quốc phòng, an ninh quốc gia và giải quyết các vấn đề xã hội. 

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN trên cơ sở thu hút các nhà 

đầu tư có năng lực, uy tín đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các KCN, CCN 

tạo tiền đề hình thành và phát triển KCN gắn với đô thị, dịch vụ.  

 Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao để chủ động đáp ứng nhu cầu cho thu hút đầu tư. 

3.3. Phương án quy hoạch phát triển ngành thương mại, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu 

Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa 

gắn với hoạt động của du lịch và khu kinh tế cửa khẩu. Xây dựng ngành thương 

mại phát triển theo hướng kết hợp truyền thống và văn minh hiện đại; thu hút các 

nguồn lực của thương nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, hoạt động thương 

mại. Phát triển thị trường trong tỉnh trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển thị 

trường trong vùng và cả nước, với thị trường ngoài nước; gắn hiệu quả kinh doanh 

thương mại với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế. Phát triển mạnh thương mại nội địa theo hướng hiện đại dựa trên các cơ 

cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi 

trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. 

  Đến năm 2030, cơ bản thị trường Cao Bằng phát triển gắn giao lưu kinh tế 

thương mại quốc tế diễn ra thuận lợi, thông suốt. Các loại hình kinh doanh được 

mở rộng nhất là trong lĩnh vực thương mại, XNK và dịch vụ. Tuyến cao tốc Đồng 

Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng hoàn thành nối Cao Bằng với 

những trung tâm kinh tế lớn của cả nước gần hơn bao giờ hết và còn mở ra cơ hội 

để tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa kết nối thị trường Việt Nam 

với thị trường Trung Quốc, ASEAN, hướng đến thị trường châu Âu bằng cao tốc 

và đường sắt xuyên Á.   

Mạng lưới cơ sở thương mại được đầu tư xây dựng cơ bản và phát huy tác 

dụng đặc biệt tại các khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị tại 

các huyện, thị trấn, thành phố sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình giao lưu 

kinh tế, thương mại giữa Cao Bằng với các địa phương trong cả nước và là một 
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khâu mắt xích quan trong tham gia vào quá trình phân phối, cung ứng sản phẩm 

theo chuỗi giá trị hàng hóa.  

Hoạt động thương mại phát triển đảm bảo cung ứng các mặt hàng phục vụ 

cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của dân cư. Các mặt hàng thiết yếu ngành đảm nhiệm việc 

cung ứng, phục vụ đầy đủ kịp thời cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt vùng sâu 

vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, góp phần ổn định đời sống nhân dân. 

3.4. Phương án quy hoạch phát triển ngành du lịch 

Phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc thù gắn với nâng cao chất lượng 

các tuyến du lịch và tăng cường liên kết hoạt động du lịch với các trung tâm du 

lịch lớn của cả nước, với các tỉnh lân cận và với các tỉnh phía Nam Trung Quốc, 

phấn đấu xây dựng Cao Bằng thành trung tâm thu hút du lịch của vùng. Tập trung 

phát triển nhiều sản phẩn du lịch đặc thù, hấp dẫn để đưa ngành du lịch Cao Bằng 

thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, 

tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần quan trọng vào 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của cộng đồng và người dân địa 

phương 

Phát triển đồng thời du lịch văn hóa, du lịch dựa trên các giá trị cảnh quan 

tự nhiên và du lịch biên giới, lấy du lịch dựa trên các giá trị tự nhiên gắn với khai 

thác các giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng để tạo 

thành lợi thế cạnh tranh du lịch của tỉnh; du lịch văn hóa làm nền tảng để phát huy 

tính đặc thù tài nguyên du lịch theo địa bàn của tỉnh. 

Phát triển du lịch dựa trên phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của các 

ngành, các thành phần kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu 

tư phát triển du lịch; liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng trung du miền núi 

phía Bắc, các tỉnh có công viên địa chất toàn cầu và với các trung tâm du lịch lớn, 

đặc biệt là thủ đô Hà Nội để phát triển du lịch. 

Xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ du lịch như các trung tâm giới 

thiệu, thông tin; Các dịch vụ hỗ trợ, dừng chân, bưu điện, lưu trú ngắn, bến bãi đỗ 

chuyển tiếp; Khu trưng bày, triển lãm;  Khu lưu trú, nhà hàng ăn uống, các trung 

tâm mua sắm đồ lưu niệm từ sản phẩm của địa phương, khu biểu diễn ngoài trời, 

trong nhà đảm bảo đáp ứng các tuyến du lịch.  

Xây dựng mô hình làng bản văn hoá kết hợp làm du lịch với hình thức du 

lịch homestay. Khuyến khích xây dựng các khu nghỉ sinh thái thấp tầng mang sắc 

thái kiến trúc của địa phương. Các hạng mục công trình cụ thể trong từng khu sẽ 

được nghiên cứu chi tiết khi triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

từng khu du lịch. 

Đối với các khu du lịch có các di tích lịch sử -  văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

quá trình triển khai cần thực hiện các quy định của Luật di sản văn hóa, không 

làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, hạn chế tối đa việc bê tông 
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hóa các hạng mục công trình, không gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến đời sống 

của cộng đồng dân cư xung quanh. Các hoạt động khai thác phát triển du lịch tại 

khu vực quy hoạch như hoạt động nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí… trong rừng phải tuân thủ quy định pháp luật về Lâm nghiệp. 

3.5. Phương án quy hoạch phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, 

thể dục thể thao; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh. 

Ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, 

di tích cấp quốc gia, di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc 

trưng của Cao Bằng và đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền 

vững. Phát triển văn hóa, gia đình đảm bảo giữ gìn bản sắc của mảnh đất và con 

người Cao Bằng; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, 

gắn với phát triển du lịch bền vững. Phát triển cơ sở hạ tầng và mạng lưới cơ sở 

văn hóa, thể thao, quy hoạch Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố tại vị trí đất 

phù hợp và các khu vui chơi giải trí đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từng bước hiện đại, 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tạo bước đột phá trong hoạt động 

văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, gắn với phát triển du lịch và phục vụ đắc 

lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Phát triển cơ sở hạ tầng và mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và vui chơi giải 

trí đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từng bước hiện đại, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 

chất lượng cao, tạo bước đột phá trong hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn 

toàn tỉnh, gắn với phát triển du lịch và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội địa phương. Cơ sở hạ tầng cấp tỉnh đảm bảo đăng cai tổ chức tốt các sự 

kiện văn hóa, thể thao, du lịch toàn quốc, khu vực. Tập trung phát triển không 

gian văn hóa các dân tộc, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng 

cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí của người dân, góp phần 

phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. 

3.6. Phương án quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp gắn 

với giải quyết việc làm 

Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

Cao Bằng; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH trên nền tảng tiến bộ KHCN 

và đổi mới sáng tạo. Phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, 

giữa các vùng, miền. Tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở các 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.  

Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; học đi 

đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã 

hội để tạo ra sự thống nhất thực hiện mục tiêu giáo dục, đặc biệt là giáo dục các 

chuẩn mực đạo đức ở học sinh. Phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, 

khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; có những phẩm chất và năng lực chủ yếu theo 

mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; coi trọng đào tạo nguồn nhân lực 
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chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, của đất 

nước và tạo đột phá, xây dựng lợi thế cạnh tranh của tỉnh.  

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và quy hoạch lại và mạng lưới trường, lớp; 

củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông trung học bán trú, trường trung 

học phổ thông nội trú và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở vật chất giáo dục và 

đào tạo của tỉnh được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Trong đó, tập trung nguồn 

lực khắc phục tình trạng thiếu diện tích đất so với tiêu chuẩn của các cơ sở giáo 

dục; đầu tư xây dựng đủ các phòng chức năng, phòng học bộ môn và mua sắm 

trang thiết bị học tập giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất, phòng 

học đảm bảo đáp ứng yêu cầu học 02 buổi/ngày của học sinh tất cả các cấp học. 

Thực hiện phân luồng hợp lý cho học sinh sau THCS, tạo mọi điều kiện phát 

huy năng lực của mỗi học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề sau trung học hoặc 

tham gia thị trường lao động. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng 

mở, đa dạng, linh hoạt có quy mô hợp lý, trong đó cơ cấu ngành nghề, cơ cấu 

trường, lớp, cơ cấu trình độ theo yêu cầu phát triển của tỉnh và cân đối ở các địa 

bàn trong tỉnh; gắn với phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, nguồn nhân lực, quy 

hoạch các ngành và không gian, vùng, lãnh thổ, sự phân bố các khu công nghiệp, 

khu kinh tế của tỉnh đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng và chất lượng cao cho 

tỉnh. 

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc 

làm nhất là nguồn lao động nông thôn; xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin thị 

trường lao động, phát triển sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh kết nối thông tin thị 

trường, dự báo cung cầu lao động, hợp tác quốc tế về lao động. 

3.7. Phương án quy hoạch phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế phù hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng, bảo đảm tính hệ thống, liên tục trong hoạt 

động chuyên môn của từng tuyến và giữa các tuyến. Quan tâm phát triển tuyến y 

tế cơ sở, nhất là tăng cường năng lực công tác y tế dự phòng và nâng cao chất 

lượng khám, chữa bệnh ở tuyến huyện. Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ 

sở, tăng cường năng lực y tế dự phòng và phòng chống dịch. 

Bảo đảm các nhóm dân số đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, các đối 

tượng chính sách, người cao tuổi, đồng bào dân tộc ít người... được tiếp cận các 

dịch vụ y tế cơ bản. Tăng cường kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong 

phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khoẻ. 

Phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế của tỉnh Cao Bằng theo hướng 

hiện đại và bền vững. Đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong hoạt động chuyên 

môn của từng tuyến và giữa các tuyến. Quan tâm phát triển tuyến y tế cơ sở, nhất 

là tăng cường năng lực công tác y tế dự phòng và nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh ở tuyến huyện. Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường 

năng lực y tế dự phòng và phòng chống dịch. 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

52 

 

3.8. Phương án quy hoạch phát triển, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - 

công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất và đời sống 

Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đổi 

mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp với cơ chế 

thị trường, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ. 

Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, gắn với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. 

Thực hiện nhanh quá trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, 

kinh tế số và xã hội số. Xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện trong 

hệ thống chính quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng 

thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ 

gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước nhằm thúc 

đẩy, tạo điều kiện mua bán sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng. Thúc đẩy 

chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi số kỹ năng, cung cấp các khóa học 

trực tuyến mở, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng 

cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân và doanh 

nghiệp. 

Xây dựng mạng lưới các tổ chức KH&CN của địa phương giai đoạn 2021 - 

2030 phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tập trung đầu tư phát 

thiển hoàn thiện hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học và 

công nghệ; tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá các tổ chức làm nhiệm 

vụ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các cơ sở thông tin KH&CN, các 

phòng thí nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá của 

nhà nước, tư nhân và các doanh nghiệp lớn; nhằm tạo sự phát triển vượt bậc về 

cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tập 

trung đầu tư cho các dự án ưu tiên cho phát triển cho KH&CN giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3.9. Phương hướng phát triển lĩnh vực trợ giúp xã hội 

3.9.1. Lĩnh vực lao động, việc làm 

- Xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần 

huy động, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối 

thị trường lao động trong tỉnh với thị trường lao động của vùng, khu vực và trên 

thế giới. 

- Số hóa, cập nhật thông tin dữ liệu về người lao động; lưu trữ và quản lý dữ 

liệu tập trung theo cấp tỉnh, cấp huyện; có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân 

cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 
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- Cấp tỉnh: Giữ nguyên Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng hiện nay thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô hoạt 

động, tăng cường thêm cán bộ viên chức của Trung tâm đảm bảo nâng cao hiệu 

quả hoạt động, làm đầu mối cung cấp các dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh. Đối 

với Văn phòng đại diện, Trung tâm Dịch vụ việc làm tại thành phố Bảo Lộc: Đầu 

tư nâng cấpsửa chữa đồng bộ, khoa học về cơ sở vật chất. 

- Cấp huyện: Tham mưu giao bổ sung chức năng nhiệm vụ hoạt động dịch 

vụ việc làm cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp các huyện, thành phố. 

3.9.2. Lĩnh vực giảm nghèo 

- Thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và trợ giúp xã hội bền vững theo hướng toàn diện, 

bao trùm; hỗ trợ người dân có sinh kế bền vững thông qua đào tạo, chuyển đổi 

việc làm, nâng cao dân trí.   

- Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là 

những thôn, xã nghèo nhất; củng cố cơ sở hạ tầng đường bộ nông thôn, tạo kết 

nối với mạng lưới đường bộ chính, tạo điều kiện tiếp cận tới các thị trường; Đảm 

bảo hạ tầng công nghệ, thông tin và truyền thông tốt tại khu vực miền núi, hỗ trợ 

mở rộng các công cụ học tập & thông tin trên nền tảng di động & kỹ thuật số. 

- Thực hiện tổng hợp, đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Tổ 

chức thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế, hỗ trợ 

tiếp cận thị trường tiêu thụ... phù hợp với các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn 

để thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 

(theo chuẩn từng giai đoạn) hàng năm từ 1,0 đến 1,5% trở lên; đến năm 2030, tỷ 

lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1%. 

3.9.3.  Lĩnh vực người có công 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với Người có công và 

thân nhân theo quy định. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo không thấp 

hơn mức bình quân của xã hội. 

- Đẩy mạnh các phòng trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 

“xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” nhằm huy động 

mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật 

chất, tinh thần của người có công với cách mạng; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ con 

em người có công tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ đất nước. 

- Nâng cao chất lượng điều dưỡng đối với người có công trên địa bàn tỉnh. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng Người có công để đảm bảo tốt năng lực 
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điều dưỡng người có công theo quy định. Tập trung sửa chữa, cải tạo các công 

trình ghi công liệt sĩ khang trang, sạch đẹp. 

3.9.4. Lĩnh vực trợ giúp xã hội 

Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt là vào dịp Tết, 

tháng giáp hạt hoặc khi xảy ra thiên tai để chủ động tham mưu thực hiện tốt công 

tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiện hại khi gặp rủi ro, thiên tai được 

hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống. Thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp đối 

tượng bảo trợ xã hội, kịp thời triển khai các chính sách mới bổ sung để ổn định 

đời sống nhân dân. 

- Phát triển mạng lưới cơ sở BTXH trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp về số 

lượng, quy mô, cơ cấu, loại hình cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp 

cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp xã hội, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS 

và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách 

nhà nước tham gia đầu tư, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội theo quy 

định của pháp luật. 

- Chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc, 

nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở, đặc biệt tại các cơ sở công lập. 

3.9.5. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền lồng ghép công tác phòng, chống 

mại dâm, mua bán người, ma túy với các chương trình trợ giúp xã hội, trật tự an 

toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, cộng 

đồng; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phát tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh 

thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ, không xảy ra các “điểm nóng” về 

an ninh trật tự 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh. Ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao số lượng đối 

tượng cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. 

- Tăng cường hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng đối với các nạn nhân bị mua 

bán trở về, các đối tượng đã hoàn thành cai nghiện ma túy, đối tượng hành nghề 

mại dâm đã hoàn thành quá trình giáo dục, cải tạo… 

3.9.6.  Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

- Thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các chương trình Quốc gia về 

trẻ em. Xây dựng hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp để đảm bảo trẻ 

em được thực hiện quyền trẻ em; quyền được chăm sóc và bảo vệ. Ưu tiên trợ 

giúp trẻ em đặc biệt khó khăn để hoà nhập cộng đồng. 
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- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

xây dựng hệ thống cộng tác viên ở xã, phường; tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị trong hệ thống quản lý bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Tổ chức các hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây dựng các mô hình tư vấn, 

hỗ trợ trẻ em để trẻ em tiếp cận được sự trợ giúp. Nâng cao chất lượng và đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ y tế nhằm hỗ trợ và trị liệu tâm lý cho trẻ em. 

- Xây dựng, nâng cao chất lượng thông tin và dữ liệu về trẻ em để hoạch định 

chiến lược về trẻ em. Tăng cường sự trợ giúp và ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ 

lang thang và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giải quyết triệt để 

trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại, trẻ em lao động sớm, lao động trong môi 

trường độc hại.  

- Tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền trẻ em. 

Xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng các khu vui chơi ở xã, 

phường, nhà thiếu nhi cấp huyện để trẻ em có điều kiện vui chơi sinh hoạt. 

3.10. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển 

kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục đầu tư và 

triển khai việc sắp xếp, bố trí dân cư trên tuyến biên giới; đầu tư xây dựng các 

đường tuần tra biên giới. Hợp tác với Trung Quốc về quốc phòng, an ninh, xây 

dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 

toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Giữ vững, 

tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập 

trung, thống nhất của Nhà nước đối với các lực lượng vũ trang nhân dân; thực 

hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng 

khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Xây dựng lực lượng bộ đội thường 

trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và sức chiến đấu. Đẩy mạnh quan hệ Quốc phòng thông qua hợp 

tác giữa các địa phương trong việc duy trì và thực hiện nghiêm các Hiệp định, 

Biên bản, Thỏa thuận đã ký kết; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, 

hợp tác và phát triển.  

 - Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi 

cho phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi 

âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; không để hình 
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thành, công khai các tổ chức đối lập. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; kiềm chế gia tăng, làm giảm tội 

phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về 

trật tự xã hội. Xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân 

dân tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược. Đổi mới phương pháp xây dựng phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, từng đối tượng và 

điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở từng địa phương.    

- Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng với ngoại giao Nhà 

nước, đối ngoại nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, thỏa 

thuận đã ký kết với phía Trung Quốc và các đối tác nước ngoài; đẩy nhanh kết nối 

tuyến vận tải quốc tế từ các tỉnh của Việt Nam đến Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, xây dựng Cao Bằng trở 

thành một trong những trọng điểm logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chủ 

động tiếp cận các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, khu vực tranh thủ vốn, kinh 

nghiệm quản lý và thu hút đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực. 

IV. Phương án tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội 

4.1.  Phương hướng phân vùng phát triển tỉnh Cao Bằng 

Trên cơ sở điều kiện đặc thù về tự nhiên, địa hình, đặc điểm dân cư, văn hóa 

xã hội và trình độ phát triển để hoạch định không gian phát triển các lĩnh vực, 

cùng với phân bố các tài nguyên thiên nhiên của khu vực nghiên cứu, tỉnh Cao 

Bằng phân thành 3 vùng liên huyện như sau:  

- Vùng Trung tâm (Vùng I) gồm thành phố Cao Bằng, các huyện Hòa An 

và Hà Quảng. Vùng I là vùng động lực phát triển của tỉnh, cơ cấu kinh tế phát 

triển mang tính tổng hợp và chất lượng cao. Là hạt nhân đô thị hóa của tỉnh, có 

thành phố Cao Bằng là đô thị loại II và sẽ thành đô thị loại I sau năm 2030 là trung 

tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật 

của tỉnh Cao Bằng. Thành phố Cao Bằng có chức năng trung chuyển hàng hóa, 

du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng,) các khu di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách 

mạng… Tập trung đầu tư phát triển các khu vực có ưu thế vượt trội để hình thành 

các trung tâm trung chuyển hàng hóa, các khu du lịch chất lượng cao, các trung 

tâm thương mại dịch vụ, các khu, cụm công nghiệp…   

Vùng I được phân làm 03 tiểu vùng không gian phát triển cụ thể như sau: 

Tiểu vùng không gian đô thị trọng điểm, điểm dân cư nông thôn hai bên đường 

HCM  (hành lang kết nối các đô thị trung tâm hiện hữu, Tiểu vùng phát triển khu 

vực biên giới, cửa khẩu, Tiểu vùng phát triển điểm dân cư nông thôn gắn với sản 

xuất nông nghiệp chát lượng cao, nông nghiêp thông minh 

- Vùng miền Đông (Vùng II) gồm các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng 

Hòa và Thạch An với đặc trưng là kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ và công 

nghiệp chế biến nông sản. Tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu kinh tế và 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

57 

 

trung tâm phát triển đô thị cửa khẩu của tỉnh; kết nối chặt chẽ với KKT cửa khẩu 

chung của tỉnh làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển các hình thức 

du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, tham quan dọc theo các tuyến chính thành 

phố Cao Bằng - Trùng Khánh (huyện Trà Lĩnh cũ), thành phố Cao Bằng - Trùng 

Khánh, thành phố Cao Bằng - Quảng Hòa và phát triển du lịch Công viên địa chất 

non nước Cao Bằng. Phát triển hệ thống đô thị đồng bộ thành các đô thị hạt nhân 

của tiểu vùng, đặc biệt là các đô thị cửa khẩu có điều kiện cung cấp các dịch vụ, 

gắn kết tốt nhất với các trục giao thông trong vùng.  

Vùng II được phân làm 03 tiểu vùng không gian phát triển cụ thể như sau: 

Tiểu vùng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, Tiểu vùng dân cư nông thôn gắn với 

nông nghiệp sinh thái truyền thống phía Đông cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và 

Tiểu vùng dân cư nông thôn gắn với nông nghiệp công nghệ cao phía Tây cao tốc 

Đồng Đăng – Trà Lĩnh. 

- Vùng miền Tây (Vùng III) gồm các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm và Bảo 

Lạc. Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của môi trường sinh thái, môi trường văn 

hóa đặc sắc của vùng nông thôn; phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO - kết nối du lịch, xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo, quảng bá 

thương hiệu, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển du lịch. 

Phát triển hành lang kinh tế dọc quốc lộ 34. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với các khu dân cư hiện hữu.  Xây dựng các 

điểm du lịch trên tuyến gắn kết với du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch cộng đồng, 

du lịch mạo hiểm nhằm phát huy lợi thế địa hình khu vực này.   Nâng cao chất 

lượng hệ thống các đô thị, phát triển các đô thị Thị trấn Pác Miầu; Huyện Bảo 

Lạc: thị trấn Bảo Lạc gắn với các đặc trưng của từng vùng.  

Vùng III được phân làm 03 tiểu vùng: Tiểu vùng 1 phát triển phía Tây kết 

nối du lịch Hà Giang -  Cao Bằng, Tiểu vùng phát triển phía  Đông Bắc và Tiểu 

vùng phát triển phía Nam. 

4.2. Phương án phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050  

a) Các khu vực phát triển hệ thống đô thị 

-  Thành phố Cao Bằng và đô thị Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng (tiểu 

vùng kinh tế động lực trung tâm) có cấp độ ảnh hưởng toàn tỉnh (theo phân vùng 

kinh tế). 

- Các đô thị có cấp độ ảnh hưởng trong các tiểu vùng (đô thị hạt nhân từng 

phân vùng): đô thị Phục Hòa và Trà Lĩnh (tiểu vùng động lực phát triển phía 

Đông), đô thị Bảo Lạc (tiểu vùng sinh thái lâm nghiệp phía Tây). Các đô thị này 

có mối liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên một cấu trúc đô thị bền vững. 
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- Các đô thị vệ tinh trong từng phân vùng: Là các đô thị trung tâm huyện lỵ, 

đô thị chuyên ngành. Các đô thị này có mối liên kết chặt chẽ với các đô thị hạt 

nhân của từng phân vùng. 

Mô hình hệ thống đô thị vùng tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2030 phát 

triển theo mô hình tầng bậc đa chức năng gắn liền với phân vùng phát triển kinh 

tế: vùng động lực trung tâm; vùng động lực phát triển phía Đông và vùng sinh 

thái lâm nghiệp phía Tây.  

b) Phương án phát triển hệ thống đô thị. 

Phát triển hệ thống đô thị phù hợp với không gian kinh tế - xã hội, với điều 

kiện của tỉnh, có tính chất, chức năng, bản sắc; các đô thị trở thành động lực phát 

triển của vùng tỉnh; phát triển đô thị xanh, có bản sắc, năng động, hạ tầng theo 

hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, bảo đảm phát triển bền vững. 

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 43,96%; có 01 đô thị 

loại II (Thành phố Cao Bằng), 05 đô thị loại IV (Phục Hòa, Trà Lĩnh, Trùng 

Khánh, Quảng Uyên, Nước Hai), 11 đô thị loại V.  

Sau năm 2030, tầm nhìn 2050 toàn tỉnh Cao Bằng có 01 đô thị loại I (với 

mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững); 03 thị xã 

loại IV (Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hòa An), 10 đô thị loại V. 

c) Phương án tổ chức lãnh thổ nông thôn 

- Quy hoạch xây dựng 13 trung tâm cụm xã trên cơ sở cải tạo và xây dựng 

các chợ, cơ sở dịch vụ sản xuất và đời sống, cơ sở sản xuất TTCN, cơ sở văn hoá 

cộng đồng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá và dịch vụ thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của một cụm xã.  

- Phát triển mạng lưới các điểm dân cư, các trung tâm hành chính xã, hệ 

thống trung tâm công cộng và kết cấu hạ tầng. Quy hoạch mỗi xã có một trung 

tâm diện tích 10-30ha, quy mô dân số từ 2.000 - 5.000 người, có các công trình 

văn hoá thể thao và các công trình hạ tầng khác như bưu điện, chợ…được xây 

dựng theo quy chuẩn và được bố trí ở khu vực thuận tiện với các thôn xóm, bán 

kính phục vụ trong khoảng 2 km. Quy hoạch các trung tâm thôn, bản gồm nhà 

văn hóa thôn, trường mầm non… nên được bố trí tập trung kết hợp với các không 

gian công cộng, nghỉ ngơi để tạo không gian trung tâm cho thôn xóm. 

- Các tuyến dân cư tập trung phân bố dọc theo các tuyến đường giao thông 

liên xã, quy hoạch đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng như đường giao thông 

nông thôn, lưới điện, nước, sinh hoạt, hệ thống trường lớp, hệ thống y tế, hệ thống 

các thiết chế văn hóa- xã hội v.v. 

4.3. Phương án tổ chức không gian các khu chức năng 

a) Không gian Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

59 

 

- Vùng kinh tế cửa khẩu phía Tây (vùng I), bao gồm các xã biên giới của 

huyện Hà Quảng; diện tích quy hoạch khoảng 4.018 ha, quy mô dân số đến năm 

2040 khoảng 8.000 - 9.000 người, trung tâm là khu cửa khẩu - đô thị Sóc Giang. 

Vùng (1) bao gồm 03 khu vực chính sau: 

+ Khu vực lối mở Nà Quân (xã Cần Yên) diện tích quy hoạch khoảng 114 

ha: Hình thành cặp chợ, có chức năng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu trao đổi 

hàng hóa cư dân biên giới; xây dựng khu vực kiểm soát quản lý, kho bãi hàng hóa, 

phát triển các khu dân cư mới, nâng cấp cải tạo các khu vực dân cư hiện trạng, cải 

tạo hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu vực lối mở và của xã Cần Yên. 

+ Khu cửa khẩu Sóc Giang (xã Sóc Hà) diện tích quy hoạch khoảng 311 

ha: Định hướng xây dựng và phát triển khu vực cửa khẩu Sóc Giang thành một 

đô thị cửa khẩu loại V. Phát triển hoàn thiện các khu chức năng cửa khẩu: cơ quan 

quản lý, dịch vụ thương mại, kho bãi trung chuyển hàng hóa, dân cư mới; cải tạo 

chỉnh trang, xây dựng hoàn thiện khu vực trung tâm xã Sóc Hà. 

+ Khu vực Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà), có diện tích 

quy hoạch khoảng 2.450 ha: Tuân thủ quy hoạch khu di tích đã được phê duyệt, 

phát triển khu di tích lịch sử Pác Bó trở thành điểm du lịch phát triển bền vững. 

Bảo tồn tôn tạo hệ thống công trình di tích, xây dựng các khu chức năng trung 

tâm dịch vụ du lịch, cải tạo nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu di tích 

và trung tâm xã Trường Hà, xây dựng các điểm dân cư, tái định cư, thành lập các 

cơ sở du lịch cộng đồng; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan khu vực đồi rừng. 

- Vùng kinh tế cửa khẩu phía Bắc (Vùng 2) bao gồm khu vực các thôn xã của 

huyện Trùng Khánh; diện tích quy hoạch khoảng 8.134 ha, quy mô dân số đến 

năm 2040 khoảng 30.000 - 32.000 người; trung tâm là khu cửa khẩu - thị trấn Trà 

Lĩnh. Vùng (2) bao gồm 03 khu vực chính sau: 

+ Khu cửa khẩu Trà Lĩnh và lối mở Nà Đoỏng (thị trấn Trà Lĩnh), diện tích 

quy hoạch khoảng 1.490 ha: Là cửa khẩu quốc tế, trung tâm của Khu kinh tế cửa 

khẩu tỉnh Cao Bằng, cửa ngõ kết nối Trung Quốc và ASEAN. Khu vực cửa khẩu 

phát triển các khu chức năng quản lý, kiểm soát, các khu hỗn hợp thương mại dịch 

vụ cửa khẩu, trung tâm logistic với cảng cạn ICD, hệ thống kho bãi, trung tâm sản 

xuất chế biến phục vụ xuất khẩu (khu chế xuất), khu dân cư hiện trạng và khu dân 

cư mới phục vụ tái định cư. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

thị trấn Trà Lĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

+ Khu vực cửa khẩu Pò Peo (xã Ngọc Côn), diện tích quy hoạch khoảng 

1.134 ha và lối mở Đình Phong (xã Đình Phong), diện tích quy hoạch khoảng 

3.367 ha: Định hướng hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ xuất nhập 

khẩu, dịch vụ logistic, kho bãi trung chuyển hàng hóa, trao đổi hàng hóa cư dân 

biên giới; phát triển dịch vụ du lịch: du lịch nghỉ dưỡng dọc sông Quây Sơn, du 

lịch tham quan ngắm cảnh, dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao (sân gôn)...; 

cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư hiện hữu. 
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+ Khu vực Khu du lịch thác Bản Giốc (bao gồm toàn bộ ranh giới Khu du 

lịch thác Bản Giốc), diện tích quy hoạch khoảng 1000 ha: Là khu du lịch quốc 

gia, tầm vóc quốc tế. Định hướng phát triển tuân thủ Quy hoạch xây dựng Khu du 

lịch Thác Bản Giốc được đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng các khu 

dịch vụ du lịch, các khu thương mại dịch vụ ven biên giới, các khu nghỉ dưỡng, 

thăm quan ngắm cảnh, các khu vực khám phá trải nghiệm văn hóa cộng đồng; 

phát triển các khu dân mới, cải tạo nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

khu du lịch. 

- Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông Bắc (Vùng 3), bao gồm các xã biên giới 

của huyện Hạ Lang; diện tích quy hoạch khoảng 3.346 ha, dân số đến năm 2040 

khoảng 7.500 - 8.000 người; trung tâm là khu cửa khẩu Lý Vạn. Vùng (3) bao 

gồm 03 khu vực chính sau: 

+ Khu vực cửa khẩu Lý Vạn và lối mở Bản Khoòng (xã Lý Quốc), diện tích 

quy hoạch khoảng 1.250 ha: Định hướng nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, tập 

trung phát triển các khu chức năng dịch vụ thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, 

dịch vụ du lịch, kho bãi và dịch vụ hậu cần phục vụ trung chuyển hàng hóa, các 

khu vực kiểm soát quản lý. Phát triển các khu dân cư mới, nâng cấp cải tạo các 

khu vực dân cư hiện trạng, cải tạo hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu 

vực cửa khẩu và lối mở. 

+ Khu vực cửa khẩu Hạ Lang (xã Thị Hoa), diện tích quy hoạch khoảng 

144 ha: Trên cơ sở khu trung tâm xã Thị Hoa kết nối với khu vực cửa khẩu hình 

thành các khu thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa, trao 

đổi hàng hóa cư dân biên giới; sản xuất nông, lâm nghiệp; các khu vực kiểm soát 

quản lý, phát triển các khu dân cư mới, nâng cấp cải tạo các khu vực dân cư hiện 

trạng, cải tạo hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu. 

+ Khu vực lối mở Pác Ty (xã Quang Long) diện tích quy hoạch 18 - 20 ha 

và Kỷ Sộc (xã Thống Nhất) diện tích quy hoạch 10 - 12 ha: Quy hoạch các khu 

chức năng kiểm soát, quản lý, kho bãi hàng hóa và khu thương mại dịch vụ trao 

đổi hàng hóa cư dân biên giới. 

- Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông (Vùng 4), bao gồm các khu vực biên giới 

của huyện Quảng Hòa và Thạch An; diện tích quy hoạch khoảng 14.632 ha, quy 

mô dân số đến năm 2040 khoảng 51.000 - 53.000 người, trung tâm là cửa khẩu 

Tà Lùng - đô thị Phục Hòa. Vùng (4) bao gồm 02 khu vực chính sau: 

+ Khu vực cửa khẩu Tà Lùng - đô thị Phục Hòa (huyện Quảng Hòa), diện 

tích quy hoạch khoảng 14.105 ha: Xây dựng đô thị Phục Hòa trở thành đô thị loại 

IV, được tổ chức theo hướng tổ hợp đa chức năng, theo đó lấy Tà Lùng làm trung 

tâm kinh tế, Hòa Thuận làm khu trung tâm hành chính đô thị, thương mại có chức 

năng hỗn hợp, các cụm đô thị khác (thuộc địa phận xã Mỹ Hưng, Đại Sơn, Cách 

Linh) có chức năng chuyên đề, phát triển khu ở và các tuyến dịch vụ, thương mại 

xen kẽ các khu vực chức năng ngoài đô thị và vùng nông thôn nông nghiệp. 
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+ Khu vực Nà Lạn (xã Đức Long, huyện Hòa An), diện tích quy hoạch 

khoảng 433 ha: Phát triển hoàn thiện các khu chức năng gồm cơ quan quản lý 

kiểm soát, dịch vụ thương mại, kho bãi trung chuyển hàng hóa... đảm bảo điều 

kiện nâng cấp lên cửa khẩu phụ. Quy hoạch khu dịch vụ du lịch, hình thành khu 

dân cư mới kết hợp du lịch cộng đồng phát triển gắn với Khu di tích chiến thắng 

Đông Khê. Nâng cấp cải tạo các khu vực dân cư hiện trạng, cải tạo hệ thống hạ 

tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu vực. 

- Đối với vùng miền Tây, hình thành lối mở tại mốc 589, mốc 590 xã Cô Ba, 

xây dựng cặp chợ tại mốc 535 xã Cốc Pàng huyện Bảo Lạc có chức năng thương 

mại, dịch vụ và du lịch cho tiểu vùng Miền Tây (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên 

Bình). 

b) Phân bố không gian phát triển công nghiệp, KCN, CCN và kho bãi trung 

chuyển hàng hóa 

Định hướng không gian phát triển KKT cửa khẩu, Khu, cụm công nghiệp 

theo 3 vùng như sau: 

+ Vùng Trung tâm quy hoạch 02 KCN và 03 CCN bao gồm: KCN Chu Trinh 

200 ha (Xã Chu trinh, TP. Cao Bằng); KCN Chu Trinh 2 (150ha, xã Chu Trinh 

TP. Cao Bằng, xã Kim Đồng huyện Thạch An); Các cụm công nghiệp: (1) CCN 

Hưng Đạo, diện tích 70ha (Xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng); (2) CCN Bạch Đằng, 

diện tích 50 ha (xã Bạch Đằng, huyện Hòa An); (3) CCN Thông Nông, diện tích 

15ha (huyện Hà Quảng). 

+ Vùng miền Đông, quy hoạch 02 KCN, 08 cụm công nghiệp: KCN Đông 

Khê 150 ha (TT. Đông Khê, huyện Thạch An); KCN Tiên Thành 150ha (xã Tiên 

Thành, huyện Quảng Hòa); Cụm công nghiệp: (1) CCN Miền Đồng 1, diện tích 

75ha (TT. Tà Lùng, huyện Hà Quảng); (2) CCN Thông Huề, diện tích 50ha (xã 

Đoài Dương, huyện Trùng Khánh); (3) CCN Trà Lĩnh, diện tích 40ha (xã Tri 

Phương, huyện Trùng Khánh); (4) CCN Trùng Khánh, diện tích 30ha (TT. Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh); (5) CCN kho vận cửa khẩu, diện tích 59,7ha (TT. 

Tà Lùng, huyện Quảng Hòa); (6) CCN chế biến nông, thủy sản, diện tích 18,34ha 

(TT, Hòa Thuận-H. Quảng Hòa); (7) CCN chế biến lâm sản, nội thất, đồ gia dụng, 

diện tích 36,6 ha (xã Đại Sơn, Cách Linh, huyện Quảng Hòa); (8) CCN chế biến 

nông sản Đại Sơn, diện tích 38,16 ha (xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa). 

+ Vùng miền Tây, quy hoạch quy hoạch 03 CCN: (1) CCN Tĩnh Túc, diện 

tích 30 ha (TT. Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình; (2) CCN Bảo Lâm, diện tích 30ha 

(xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm); (3) CCN Bảo Lạc, diện tích 30ha (TT. Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc); 

+ Khu logistic, hệ thống kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu: 

Phát triển các khu dịch vụ logisstic, tập trung tại Tà Lùng, Trà Lĩnh. Quy hoạch 

hệ thống kho bãi tại tất cả các cửa khẩu, lối mở. Tổng diện tích các khu logistic, 

kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa trong Khu kinh tế là khoảng 380 - 400 ha. 
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c) Phân bố không gian phát triển du lịch 

Phát triển không gian du lịch tỉnh Cao Bằng theo đặc trưng riêng vừa bảo 

đảm tính đa dạng, vừa phát huy thế mạnh của từng khu vực. Phát triển 1 khu du 

lịch quốc gia, 1 điểm du lịch quốc gia và 1 một số khu, điểm du lịch quan trọng 

khác, làm động lực phát triển du lịch các địa phương của tỉnh Cao Bằng. 

-  Cụm du lịch Trung tâm (thành phố Cao Bằng và phụ cận), là cụm du lịch 

hạt nhân và có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch toàn tỉnh. Định hướng phát triển 

du lịch nghỉ cuối tuần, camping, du lịch, trải nghiệm, vui chơi giải trí, du lịch quá 

cảnh, tham quan, nghiên cứu, du lịch công vụ, thương mại...  

-  Cụm du lịch phía Bắc (Pác Bó và phụ cận, thuộc địa phận huyện Hà 

Quảng), là cụm du lịch gắn với văn hóa tâm linh có ý nghĩa quan trọng không 

những chỉ đối với Cao Bằng mà còn đối với cả nước. Trung tâm cụm là hang Cốc 

Bó cùng với quần thể di tích suối Lê Nin, núi Các Mác, lán Khuổi Nặm, đền thờ 

Bác Hồ và nhà Bảo tàng Pác Bó. Định hướng phát triển du lịch hành hướng về 

cội nguồn, du lịch tham quan di tích, nghiên cứu, giáo dục....du lịch sinh thái. 

-  Cụm du lịch phía Đông (Bản Giốc - Ngườm Ngao và phụ cận, là một thắng 

cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Định hướng phát triển du lịch tham quan cảnh 

quan, văn hóa tâm linh, bản văn hóa, nghỉ cuối tuần, các khu nghỉ dưỡng chữa 

bệnh, camping, thể thao, mạo hiểm....,du lịch sinh thái, du lịch biên giới. 

-  Cụm du lịch phía Tây (Phja Đén, Phja Oắc, rừng Trần Hưng Đạo, thuộc 

địa phận huyện Nguyên Bình). Trung tâm của cụm là Phja Đén. Định hướng phát 

triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ cuối tuần, các khu nghỉ dưỡng chữa bệnh, du 

lịch văn hóa: tham quan các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa dân tộc. 

d) Phân bố không gian phát triển nông nghiệp 

-  Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn các 

nguồn gen quý sản vật địa phương và góp phần tạo sinh kế bền vững, ổn định cho 

người dân. Xây dựng các trang trại sản xuất nông - lâm nghiệp tập trung tại các 

khu vực thuộc huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hà Quảng: Vùng chăn nuôi bò 

sữa và chế biến sữa tại Lũng Tén, xã Đại Sơn và Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận 

(huyện Quảng Hòa), vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Đại Sơn (huyện 

Quảng Hòa), vùng trồng cam, quýt thị trấn Trà Lĩnh... Mô hình phát triển trang 

trại được định hướng xác lập theo quy mô trung bình, sử dụng quỹ đất vừa phải 

 -  Vùng trồng lúa quy mô 30.000 ha tại các vùng thuộc huyện Hòa An, Trùng 

Khánh, Quảng Hòa, Bảo Lạc;  

 -  Vùng  trồng ngô 40.000ha ở Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Quảng 

Hòa. 

 -  Vùng trồng đỗ tương  6.000ha tại Trùng Khánh, Hà Quảng, Hạ Lang. 
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 -  Vùng trồng rau hoa 3.500 - 4.000ha tại các huyện Hòa An, Quảng Hòa, 

Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng. Trong đó vùng trồng rau 200ha tại Hòa An 

90 ha, thành phố Cao Bằng 34 ha, Nguyên Bình 42 ha, Thạch An 34 ha; 

 -  Vùng trồng cây thuốc lá 6.000 ha, tập trung chủ yếu ở 6 huyện Hòa An, 

Hà Quảng, Trùng Khánh, Nguyên Bình và vùng phụ cận là thành phố Cao Bằng, 

Quảng Hòa, Thạch An, Hạ Lang. 

 -  Vùng trồng mía 3.000ha tại 2 huyện trọng điểm là Quảng Hòa, Thạch An.  

 -  Vùng trồng cây ăn quả 2.500 ha, trong đó:       

+ Vùng trồng cam, quýt 350ha tại Trùng Khánh 200 ha, Hòa An 150 ha; 

+ Vùng trồng lê 400ha tại Thạch An 160 ha, Nguyên Bình 135 ha, Hòa An 

105 ha; 

+ Vùng trồng cây gừng nghệ 1.400ha tại Hà Quảng 905 ha, Hòa An 345 ha, 

Quảng Hòa 260 ha); 

+ Vùng trồng cây Dẻ 900ha tại huyện Trùng Khánh.  

 -  Xây dựng vùng chuyên canh cây nguyên liệu 4.000 ha trúc ở các huyện 

Nguyên Bình, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa An;  hoặc vùng II - Bảo Lạc. 

V. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

5.1. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản  

a) Bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản 

Bảo vệ chặt chẽ các khu vực khoáng sản cần bảo vệ không để xảy ra tình 

trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra hiện tượng sử dụng khoáng 

sản sai mục đích. 

- Các khu vực khoáng sản cần bảo vệ chặt chẽ 

+ Tập trung bảo vệ 12 khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác khoáng sản 

trái pháp luật là: cát, sỏi trên các sông Bằng, sông Hiến, sông Quây Sơn, sông Dẻ 

Rào (trên địa bàn huyện Hòa An, Quảng Hòa, Thạch An, Nguyên Bình, Trùng 

Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, thành phố Cao Bằng); vàng sa khoáng trên 

các sông Hiến, sông Gâm, khu vực suối Sơn Lộ, đoạn sông Thể Dục - Trương 

Lương, khu vực Khau Sliểm, khu vực xã Nam Quang và tại các sông, suối giáp 

ranh với tỉnh Bắc Kạn (trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo 

Lâm, Bảo Lạc, Thạch An); quặng thiếc, volfram khu vực núi Phja oắc (huyện 

Nguyên Bình); các tuyến đường mở mới hoặc nâng cấp đi qua sườn núi đá vôi 

trên địa bàn các huyện (có thu hồi đá vôi để xây dựng công trình, nhưng không 

đăng ký khai thác theo quy định). 

+ Bảo vệ khoáng sản tại các mỏ nằm trong khu vực được khoanh định là khu 

vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản: 15 mỏ khoáng sản thuộc rừng đặc 
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dụng, cấm hoạt động khoáng sản, tổng diện tích 540,81 ha (gồm 01 mỏ ở huyện 

Trùng Khánh và 14 mỏ ở huyện Nguyên Bình); 05 mỏ khoáng sản nằm trong đất 

quốc phòng loại I, cấm hoạt động khoáng sản, diện tích 89,4 ha (gồm 01 mỏ ở 

Hòa An; 02 mỏ ở Trùng Khánh; 01 mỏ ở Nguyên Bình và 1 mỏ ở Quảng Hòa).    

+ Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản liên quan đến vàng sa khoáng 

lòng sông gồm 06 khu vực, tổng diện tích 502,8 ha gồm: vàng sa khoáng Minh Khai 

(huyện Thạch An có diện tích 35,8 ha), vàng sa khoáng Khuổi Cáp (huyện Thạch 

An, khoảng 15,2 ha), vàng sa khoáng Bản Um (huyện Nguyên Bình, khoảng 54,5 

ha); vàng sa khoáng Bản Sẳng (huyện Hòa An, khoảng 30,1 ha) và vàng sa khoáng 

Khuổi Lầy (huyện Hòa An, khoảng19,0 ha), vàng sa khoáng suối Sơn Lộ - Sơn Lập, 

xã Sơn Lộ (huyện Bảo Lạc, khoảng 348,2 ha). 

- Ngoài ra, các khu vực khoáng sản khác cần bảo vệ là: khu vực thăm dò, 

khai thác khoáng sản, các khu vực kết thúc khai thác có quyết định đóng cửa mỏ 

(nhất là với các khoáng sản dễ khai thác, tiêu thụ và có giá trị kinh tế cao).  

b) Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 

- Khai thác, chế biến khoáng sản và khoáng chất phù hợp với tiềm năng và 

trữ lượng tài nguyên khoáng sản, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững; sử dụng 

hiệu quả nguồn tài nguyên, đáp ứng tối đa nhu cầu của nền kinh tế. Các khu vực 

mỏ có điều kiện khai thác thuận lợi; không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh; không thuộc đất có di tích lịch sử văn hoá, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ; không thuộc đất 

rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu 

bảo tồn địa chất; không thuộc đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an 

ninh; không thuộc đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; không thuộc đất hành lang hoặc 

phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát 

nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc. 

- Phát triển khai thác và chế biến khoáng sản đảm bảo tuân theo quy hoạch 

và gắn với nhu cầu thị trường, ưu tiên tiêu thụ phục vụ nhu cầu trên địa bàn tỉnh. 

Áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, khuyến khích chế biến 

sâu; không xuất khẩu sản phẩm chưa qua chế biến. Đẩy mạnh nghiên cứu công 

nghệ tuyển, luyện kim nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu.  

- Khuyến khích các nhà đầu tư hợp tác, liên kết. Không đầu tư thêm các cơ 

sở chế biến khoáng sản đối với các loại khoáng sản đã có dự án chế biến được đầu 

tư xây dựng. Xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đã cấp 

giấy chứng nhận đầu tư mà chưa triển khai, không chứng minh được nguồn 

nguyên liệu. Thực hiện được lộ trình xóa bỏ các cơ sở chế biến khoáng sản manh 

mún, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.  



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

65 

 

- Đối với khoáng sản vàng, chỉ thăm dò, khai thác đối với mỏ vàng gốc. Công 

tác chế biến quặng vàng phải sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường, nguồn nước; không thăm dò, khai thác vàng sa khoáng. 

- Tiếp tục tiến hành đánh giá quặng sắt với các mỏ được Trung ương bàn 

giao cho Tỉnh quản lý đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu vực có khoáng sản 

phân tán nhỏ lẻ: tổng số 34 khu vực. 

- Hoàn thành công tác thăm dò quặng mangan tại khu vực có tiềm năng để 

khai thác làm nguyên liệu cho dự án chế biến feromangan, mangan điện giải EMD 

phục vụ nhu cầu trong nước; không xuất khẩu quặng mangan. Tiến hành thăm dò 

10 mỏ quặng mangan (gồm 06 mỏ ở huyện Trùng Khánh, 03 mỏ ở huyện Hạ 

Lang, 01 mỏ ở huyện Quảng Hòa) đã được công bố là khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ. Thực hiện công tác đánh giá với 15 khu vực đã được cơ quan 

Trung ương bàn giao cho Tỉnh quản lý, đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu 

vực có quặng mangan phân tán nhỏ lẻ. Đến năm 2035, tiến tới loại bỏ các dự án 

nhà máy với lò nung công suất tiêu thụ dưới 3500 KVA; đến năm 2050, tiếp tục 

loại bỏ lò dưới 10.000 KVA. 

- Ưu tiên thăm dò quặng sa khoáng, tiếp đến là quặng gốc của các mỏ, điểm 

quặng thiếc trong vùng Phia Oắc; thăm dò bổ sung các mỏ, điểm quặng có triển 

vọng, phù hợp với tiến độ huy động tài nguyên vào khai thác để bảo đảm mục tiêu 

phát triển chung của ngành thiếc.  Khai thác tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc 

thỏi: tại mỏ thiếc Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình). Thăm dò mở rộng nâng công 

suất khai thác, khai thác tại các mỏ đã được cấp phép khai thác giai đoạn trước và 

mới trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến gồm: mỏ sa khoáng (huyện Nguyên Bình), 

mỏ thiếc Nà Ngần (huyện Hòa An). Tiếp tục đánh giá 10 mỏ (không tính những 

mỏ nằm trong khu vực cấm, tạm cấm) được Trung ương bàn giao cho Tỉnh quản 

lý đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. 

- Hoàn thành thăm dò các mỏ chì - kẽm có tiềm năng; chỉ phát triển các dự 

án chế biến sâu thành kim loại chì, kẽm trong nước; không xuất khẩu quặng chì - 

kẽm. Tiếp tục tiến hành đánh giá 9 mỏ (trừ mỏ nằm trong khu vực cấm, tạm cấm) 

được Trung ương bàn giao cho Tỉnh quản lý đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là 

khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Phát triển 02 nhà máy chế biến chì kẽm 

(huyện Bảo Lâm và Nguyên Bình). Khuyến khích, đẩy nhanh việc thăm dò các 

mỏ chì kẽm đã được quy hoạch làm vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến 

đã có.  

- Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

đến năm 2030, gồm: 42 khu vực mỏ cát sỏi, 61 khu vực mỏ đá xây dựng, 04 mỏ 

sét gạch gói, 19 mỏ đất san lấp ; giai đoạn 2030 - 2050, thăm dò bổ sung, gồm 18 

khu vực mỏ cát sỏi, 33 khu vực mỏ đá xây dựng, 07 mỏ sét gạch ngói, 06 mỏ đất 

san lấp. 
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- Quy hoạch thăm dò, khai thác 167 khu vực mỏ khoáng sản kim loại và các 

khoáng sản khác đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ. 

5.2. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và 

khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

a) Phân bổ tài nguyên nước 

Giai đoạn đến năm 2025, tổng nhu cầu sử dụng nước trong tỉnh Cao Bằng 

khoảng 251,6 triệu m3/năm, đến năm 2030 tổng nhu cầu sử dụng khoảng 260,5 

triệu m3/năm và đến năm 2050, tổng nhu cầu sử dụng khoảng 290 triệu m3/năm. 

Qua kết quả tính toán cân bằng nước trong 3 trường hợp ứng với tần suất 

nước đến 50%, 85%, 95% và nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch cho thấy 

trong kỳ quy hoạch đến năm 2025, năm 2030 thì lượng nước đến hoàn toàn đáp 

ứng các nhu cầu dùng nước của các ngành trong 10 huyện, thành phố và toàn tỉnh. 

Do đó, tỷ lệ phân bổ nguồn nước cho các đối tượng dùng nước tỉnh Cao Bằng 

trong kỳ quy hoạch sẽ là 100% cho từng ngành, cụ thể như: sinh hoạt, trồng trọt, 

thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp, du lịch – dịch vụ được đáp ứng 100% nhu cầu 

dùng nước đến năm 2025, 2030 và 2050. 

b) Bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống và phục hồi nguồn nước bị ô 

nhiễm 

a) Quy hoạch công trình khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước 

Quy hoạch 21 chứa thủy lợi, thủy điện để phát điện và tham gia điều tiết 

dòng chảy cho hạ du công trình; bổ sung 01 công trình với dung tích khoảng 0,68 

triệu m3. 

b)  Bảo vệ nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 

đảm bảo chức năng của nguồn nước 

- Bảo vệ hệ mặt nước các sông Bắc Vọng, sông Quây Sơn và một số khác 

như sông Thống, sông Trùng Khánh (Trà Lĩnh cũ) …trên địa bàn; duy trì, bảo vệ 

diện tích các mặt nước các ao hồ, sông ngòi; xây dựng một số hồ điều hòa khu 

vực.  Bảo đảm sự lưu thông dòng chảy đối với 04 đoạn sông gồm sông Bằng 

Giang chảy qua thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An), thành phố Cao Bằng và thị 

trấn Tà Lùng (huyện Quảng Hòa); sông Hiến chảy qua thành phố Cao Bằng. 

- Sử dụng tiết kiệm nguồn nước theo hướng tái sử dụng, tuần hoàn v.v., đảm 

bảo nhu cầu thực tế trong các hoạt động sản xuất và đời sống. Hạn chế việc khai 

thác trái phép nguồn nước ngầm trong các hộ gia đình và các khu dân cư. Với 

nguồn nước ngầm đã có dấu hiệu ô nhiễm cần có biện pháp khoanh vùng hoặc 

đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc xả trực tiếp các nguồn nước thải vào các sông ngòi. 

Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở khu vực đô thị và nông thôn hiện 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

67 

 

hữu. Đối với khu vực phát triển đô thị mới cần xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải đồng bộ. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải; 

Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với các đô thị, các khu 

dân cư tập trung...; 

+ Bảo vệ CLN, môi trường khu công nghiệp và cụm công nghiệp, bảo đảm việc 

xử lý và thoát nước thải theo đúng quy định, 100% các KCN, CCN tập trung phải 

hoàn tất việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn xả ra môi trường;  

+ Bảo vệ CLN, môi trường khu vực nông thôn, kiểm soát việc sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật và phân bón hóa học; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước và môi trường; khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý môi 

trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001. 

c) Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

- Tăng cường bảo vệ rừng, trồng rừng nhất là bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng 

phòng hộ. Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông; 

khai thác, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán; kiểm soát việc 

xây dựng các đập tạm trên sông. 

- Xây dựng 48 tuyến kè chống sạt lở bờ sông suối các loại với tổng chiều dài 

khoảng trên 133,7 km; các dự án thủy lợi và các tuyến kè bảo vệ bờ trên các đoạn 

sông suối biên giới bảo vệ đất đai, dân cư và chủ quyền lãnh thổ. 

- Khoan định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất để bảo đảm không bị suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước, phòng, chống sụt, lún đất do khai thác nước dưới đất. 

3. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

a) Phân vùng môi trường tỉnh Cao Bằng 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, gồm: vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén; Khu 

bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Hang Then (Trùng Khánh, Hòa An), quy mô 

5.164 ha; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang (huyện Hạ Lang), quy mô 7.343 ha; 

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc), quy mô 3.996 ha; Khu 

bảo tồn loài  - sinh cảnh Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm), quy mô 4.569 ha; Khu bảo tồn 

loài  - sinh cảnh Vượn Cao Vít (huyện Trùng Khánh) quy mô 6.046 ha; Khu bảo vệ 

cảnh quan Pác Bó (huyện Hà Quảng), quy mô 6.354 ha; Khu bảo vệ cảnh quan 

Thạch An (huyện Thạch An), quy mô 3.997 ha; Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc 

(huyện Trùng Khánh), quy mô 566 ha; Khu bảo vệ cảnh quan Lam Sơn (huyện 

Hòa An), quy mô 75 ha; Khu bảo vệ cảnh quan rừng Trần Hưng Đạo (huyện 

Nguyên Bình), quy mô 1.143 ha;  01 khu bảo tồn vùng nước nội địa (Sông Bằng), 

quy mô 575,8ha và rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Vùng hạn chế phát thải gồm: vùng đệm, hành lang của các khu: Vườn quốc 

gia Phja Oắc - Phja Đén, 5 Khu bảo tồn loài sinh cảnh (Vượn Cao Vít Trùng 
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Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh - Thăng Hen, Bảo Lạc, Bảo Lâm); 5 khu bảo vệ cảnh 

quan (Pác Bó, Bản Giốc, Trần Hưng Đạo, Thạch An, Lam Sơn); hệ thống khu di 

tích trên địa bàn tỉnh; vùng đất ngập nước quan trọng của Sông Gâm và sông Quây 

Sơn chảy qua trên địa bàn tỉnh và các hồ chứa chứa nước thủy lợi vừa và lớn; 

vùng rừng sản xuất; các khu vực khai thác khoáng sản; khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các đô thị loại V trở lên. 

- Vùng khác là các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh. 

b) Định hướng bảo vệ môi trường tại các vùng môi trường 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng; các 

nguồn gen động thực vật rừng quý, hiếm, các đặc sản rừng, cảnh quan thiên nhiên 

trong khu vực bảo tồn. Xây dựng hành lang kết nối với các Vườn quốc gia, Khu 

bảo tồn và kết nối các khu vực trong KBT. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

vào quản lý ĐDSH. Kiểm soát xả thải chất ô nhiễm ra Sông Bằng. Tại lưu vực 

sông Bằng phải được hạn chế xả nước thải lưu lượng lớn, các nguồn thải phải 

được xử lý đạt cột A theo quy chuẩn. Chỉ chấp thuận dự án đầu tư sinh thái, vì 

mục đích bảo tồn và sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Duy trì diện 

tích rừng tự nhiên, nâng tỷ lệ che phủ rừng, kiểm soát phát thải khí nhà kính. 

 Hạn chế quy hoạch, phát triển dự án khai thác khoáng sản; xây dựng kho 

chứa hóa chất độc hại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu có yếu tố độc hại 

đối với với môi trường; xây dựng cơ sở xử lý, bãi chôn lấp, vị trí thải bỏ chất thải 

rắn, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất ô nhiễm độc hại, có hoạt động xâm 

hại đến các đối tượng, yếu tố cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Vùng hạn chế phát thải: Phát triển đô thị, cụm dân cư hài hoà với cảnh quan 

môi trường, có cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý nước thải. Phát triển bền vững 

tại các di sản, di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Hạn chế xả nước thải lưu lượng lớn, các nguồn thải phải được xử lý đạt cột 

B của quy chuẩn tại lưu vực sông Gâm, sông Quây Sơn. Hạn chế phát thải, cải 

thiện môi trường tại các khu vực có các hoạt động ảnh hưởng lớn đến chất lượng 

môi trường đất, nước, không khí. Kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động xả thải 

các chất thải không qua xử lý vào môi trường tại các khu dân cư tập trung, đặc 

biệt là khu vực các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tập trung ở thành phố 

Cao Bằng. Thu gom, xử lý triệt để chất thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt 

tại các đô thị. 

- Các vùng khác: Quản lý, bảo vệ môi trường phục vụ chính hoạt động phát 

triển bền vững. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các hoạt động sản xuất. Quan 

tâm, khai thác hiệu quả các khu vực tiềm năng đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, chỉ 

tiêu về môi trường. Ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt động các cơ sở sản xuất trong 

KCC, CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, bảo vệ chất 

lượng nước mặt và chất lượng không khí khu đô thị, khu dân cư. Xây dựng đô thị, 

KCN theo hướng “Xanh, sạch”. 
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5.3. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

a. Phân vùng môi trường 

(1). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, 

vùng có các yếu tố, đối tượng nhạy cảm đặc biệt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt: 

Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Hang 

Then (Trùng Khánh, Hòa An); Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang (huyện Hạ 

Lang); Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc); Khu bảo tồn loài  - 

sinh cảnh Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm); Khu bảo tồn loài  - sinh cảnh Vượn Cao Vít 

(huyện Trùng Khánh); Khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó (huyện Hà Quảng); Khu bảo 

vệ cảnh quan Thạch An (huyện Thạch An); Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc 

(huyện Trùng Khánh); Khu bảo vệ cảnh quan Lam Sơn (huyện Hòa An); Khu bảo 

vệ cảnh quan rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình);  01 khu bảo tồn vùng 

nước nội địa (Sông Bằng) và rừng phòng hộ đầu nguồn. 

(2). Vùng hạn chế phát thải gồm Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, 5 

Khu bảo tồn loài sinh cảnh (Vượn Cao Vít Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh - 

Thăng Hen, Bảo Lạc, Bảo Lâm); 5 khu bảo vệ cảnh quan (Pác Bó, Bản Giốc, Trần 

Hưng Đạo, Thạch An, Lam Sơn); hệ thống khu di tích trên địa bàn tỉnh; vùng đất 

ngập nước quan trọng của Sông Gâm và sông Quây Sơn chảy qua trên địa bàn 

tỉnh và các hồ chứa chứa nước thủy lợi vừa và lớn; vùng rừng sản xuất; các khu 

vực khai thác khoáng sản; khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

các đô thị loại V trở lên. 

(3). Vùng khác là các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh. 

b. Định hướng bảo vệ môi trường tại các vùng môi trường 

(1). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

 Tổ chức bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng; các nguồn gen động thực vật 

rừng quý, hiếm, các đặc sản rừng, cảnh quan thiên nhiên trong khu vực bảo tồn. Xây 

dựng hành lang kết nối với các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn và kết nối các khu 

vực trong KBT. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý ĐDSH. Kiểm 

soát xả thải chất ô nhiễm ra Sông Bằng. Tại lưu vực sông Bằng phải được hạn chế 

xả nước thải lưu lượng lớn, các nguồn thải phải được xử lý đạt chuẩn. Chỉ chấp 

thuận dự án đầu tư sinh thái, vì mục đích bảo tồn và sử dụng công nghệ thân thiện 

với môi trường. Duy trì diện tích rừng tự nhiên, nâng tỷ lệ che phủ rừng, kiểm 

soát phát thải khí nhà kính. 

 Hạn chế quy hoạch, phát triển dự án khai thác khoáng sản; xây dựng kho 

chứa hóa chất độc hại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu có yếu tố độc hại 

đối với với môi trường; xây dựng cơ sở xử lý, bãi chôn lấp, vị trí thải bỏ chất thải 

rắn, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất ô nhiễm độc hại, có hoạt động xâm 

hại đến các đối tượng, yếu tố cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

(2). Vùng hạn chế phát thải 
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 Phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đệm; 

thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng vùng đệm. Phát triển đô thị, cụm 

dân cư hài hoà với cảnh quan môi trường, có cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý 

nước thải; tỷ lệ cây xanh/diện tích tự nhiên cao. Phát triển bền vững tại các di sản, 

di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 Tại lưu vực sông Gâm, sông Quây Sơn phải được hạn chế xả nước thải lưu 

lượng lớn, các nguồn thải phải được xử lý đạt cột B của quy chuẩn. Hạn chế phát 

thải, cải thiện môi trường tại các khu vực có các hoạt động ảnh hưởng lớn đến 

chất lượng môi trường đất, nước, không khí xung quanh bao gồm các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, làng nghề,... Các KCN, CCN, làng 

nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp... được khoanh vùng cần xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung, chất thải rắn đáp ứng quy định. Kiểm soát, nghiêm 

cấm các hoạt động xả thải các chất thải không qua xử lý vào môi trường tại các 

khu dân cư tập trung, đặc biệt là khu vực các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

tập trung ở thành phố Cao Bằng. Thu gom, xử lý triệt để chất thải trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, đặc biệt tại các đô thị. 

(3). Các vùng khác 

  Phát triển kinh tế xã hội đa ngành, đa thành phần, nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho người dân. Quản lý, bảo vệ môi trường phục vụ chính hoạt động phát triển 

bền vững. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các hoạt động sản xuất. Quan tâm, 

khai thác hiệu quả các khu vực tiềm năng đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu 

về môi trường. Ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt động các cơ sở sản xuất trong KCC, 

CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, bảo vệ chất lượng 

nước mặt và chất lượng không khí khu đô thị, khu dân cư. Xây dựng đô thị, KCN 

theo hướng “Xanh, sạch”. 

c. Phương án bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, khu bảo tồn thiên nhiên 

- Quy hoạch Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén (diện tích 11.960 ha): tổ 

chức bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng; các nguồn gen động thực vật rừng 

quý, hiếm, các đặc sản rừng, cảnh quan thiên nhiên trong diện tích được giao quản 

lý.  Phát triển rừng trên cơ sở trồng mới, phục hồi rừng và thực hiện các dự án 

khuyến nông, khuyến lâm để phát triển vùng đệm. Thực hiện công tác nghiên cứu 

thực nghiệm khoa học với mục đích bảo tồn thiên nhiên và môi sinh.  Tổ chức các 

hoạt động dịch vụ khoa học (nghiên cứu, giảng dạy, thực tập…) chuyển giao kỹ 

thuật, giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp. Tổ chức tham quan nghỉ mát, nghỉ 

dưỡng, du lịch sinh thái.  

- Quy hoạch khu bảo tồn loài - sinh cảnh, gồm: 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia vượn Cao Vít Trùng Khánh 

trên cơ sở mở rộng khu bảo tồn loài - sinh cảnh vượn Cao Vít Trùng Khánh hiện 

có về phía Tây Nam, diện tích quy hoạch khoảng 6.046 ha. Bảo tồn phát triển 
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quần thể vượn và môi trường sống là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi và các hệ 

sinh thái rừng tự nhiên khác. Bảo vệ giá trị đa dạng sinh học quan trọng khác trong 

khu bảo tồn, gồm 41 loài thực vật quý hiếm và 19 loài động vật quý hiếm. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Thăng Hen trên cơ sở mở rộng khu 

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hồ Thăng Hen quy hoạch diện tích khoảng 5.164 ha. 

Bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thaias rừng 

trên núi đá vôi. Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học quan trọng của khu bảo 

tồn, gồm 21 loài thực vật quý hiếm và rất nguy cấp, 29 loài động vật quý hiếm và 

rất nguy cấp. Bảo vệ và tôn tạo hồ Thăng Hen và cảnh quan xung quanh phục vụ 

nghiên cứu khoa học, du lịch tham quan. 

+Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang quy hoạch trên cơ sở khu rừng nguyên 

sinh trên núi đá vôi của huyện Hạ Lang, diện tích quy hoạch khoảng 7.343 ha. 

Bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng tự nhiên, chủ yếu là hệ sinh thái rừng trên 

núi đá vôi; giữ gìn, tôn tạo môi trường sống của các loài động, thực vật quý hiếm. 

Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng tự nhiên. Bảo tồn 

những loài động, thực vật quý hiếm; chú trọng các loài rất nguy cấp và nguy cấp. 

Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường phục vụ giáo dục, nghiên cứu, tham 

quan, du lịch. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc được quy hoạch trên cơ sở khu rừng 

nguyên sinh trên núi đá vôi và rừng tự nhiên, diện tích quy hoạch khoảng 3.996  

ha. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi và hệ sinh thái rừng kín 

thường xanh hỗn giao cây lá rộng - lá kim á nhiệt đới trên núi trung bình ở độ cao 

600 - 1600m; bảo vệ môi trường sống của các loài động, thực vật quý hiếm.  Bảo 

tồn những giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng tự nhiên, các loài động 

thực vật quý hiếm, chú trọng các loài rất nguy cấp và nguy cấp. Bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên và môi trường phục vụ giáo dục, nghiên cứu, tham quan, du lịch.  

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lâm được quy hoạch trên cơ sở khu rừng 

nguyên sinh của huyện Bảo Lâm, diện tích khoảng 4.569 ha. Bảo vệ và phát triển 

HST rừng kín thường xanh hỗn giao cây lá rộng - lá kim á nhiệt đới trên núi trung 

bình ở độ cao 600 - 1600m và hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; bảo vệ môi trường 

sống của các loài động, thực vật quý hiếm. Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học 

của các hệ sinh thái rừng tự nhiên các loài động thực vật quý hiếm, chú trọng các loài 

rất nguy cấp và nguy cấp. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường phục vụ 

giáo dục, nghiên cứu, và tham quan, du lịch.  

- Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan 

+ Khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó trên cơ sở mở rộng khu Khu bảo vệ cảnh 

quan Pác Bó hiện có, diện tích quy hoạch khoảng 6.354,00ha về phía Đông. Bảo 

vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng tự nhiên. Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh 

học của các HST rừng tự nhiên. Bảo vệ và tôn tạo Di tích lịch sử Pác Bó phục vụ 

mục đích giáo dục, tham quan du lịch. 
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+  Khu bảo vệ cảnh quan Thạch An trên cơ sở Khu bảo vệ cảnh quan Thạch 

An hiện có, diện tích quy hoạch khoảng 3.997 ha. Bảo vệ và phát triển các hệ sinh 

thái rừng tự nhiên. Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học của các HST rừng tự nhiên. 

Bảo vệ và tôn tạo các Di tích lịch sử trong khu bảo vệ cảnh quan đã được tỉnh và 

nhà nước công nhận (Đồn Đà Lạn và Đài quan sát Bộ chỉ huy chiến dịch Biên 

giới năm 1950) phục vụ mục đích giáo dục, tham quan du lịch. 

+ Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc trên cơ sở khu Thác Bản Giốc, Động 

Ngườm Ngao, diện tích quy hoạch 566 ha.Bảo vệ và phát triển giá trị du lịch, nghệ 

thuật và tiềm năng thủy điện của khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc phục vụ mục 

đích tham quan du lịch, nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Khu bảo vệ cảnh quan Lam Sơn, có diện tích quy hoạch 75 ha. Bảo vệ và 

phát triển các hệ sinh thái rừng tự nhiên. Bảo vệ và tôn tạo giá trị lịch sử và cảnh 

quan của các di tích trong khu vực đã được nhà nước và tỉnh công nhận như: Cốc 

Phát; Hang Tốc Rù… Bảo vệ và phát triển giá trị du lịch, lịch sử của khu bảo vệ 

cảnh quan Lam Sơn phục vụ mục đích tham quan du lịch, giáo dục. 

+  Khu bảo vệ cảnh quan Trần Hưng Đạo trên cơ sở khu Di tích lịch sử rừng 

Trần Hưng Đạo, diện tích quy hoạch 1.143 ha. Bảo vệ và phát triển các hệ sinh 

thái rừng tự nhiên. Bảo vệ và tôn tạo giá trị lịch sử và cảnh quan của Di tích lịch 

sử cấp quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. 

+ Khu bảo tồn vùng nước nội địa Sông Bằng được quy hoạch trong hệ thống 

KBT vùng nước nội địa trên địa phận các huyện Hà Quảng, Hòa An, Quảng Hòa 

và thành phố Cao Bằng, có diện tích 575,8 ha. Bảo vệ nơi cư trú của cá Trầm 

hương, Anh Vũ và nhiều loài thân mềm quý hiếm như Trai cóc bàn chân, Trai cóc 

vuông... 

d. Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, nước, 

không khí 

- Tiếp tục triển khai các chương trình quan trắc chất lượng môi trường phục 

vụ cho công tác quản lý nhà nước; mở rộng phạm vi (cả diện, điểm và đối tượng 

quan trắc) và xây dựng mới các chương trình quan trắc, điều tra cơ bản về môi 

trường (trong đó cần ưu tiên đối với môi trường đất), đa dạng sinh học,…  

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, từng 

bước triển khai thủ tục đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đầu tư 

ngay hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát các KCN-CCN đã đi vào hoạt động; 

ưu tiên đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc nước tự động tại các doanh nghiệp có 

lượng nước thải lớn; xây dựng các trung tâm theo dõi, giám sát thường xuyên. Thực 

hiện dự án xây dựng mạng lưới quan trắc tự động môi trường nước (gồm 8 trạm tại 

4 lưu vực sông lớn của tỉnh: sông Gâm và sông Neo, sông Bằng Giang, sông Quây 

Sơn và sông Bắc Vọng), môi trường không khí (gồm 10 trạm: phân bổ đều trên địa 

bàn các huyện) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

73 

 

- Từng bước xây dựng, hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi 

trường địa phương. Đảm bảo kinh phí quan trắc môi trường hàng năm. 

VI. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng  

6.1. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông  

a) Phương án quy hoạch cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Quy hoạch đến năm 2030, tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh 

là 827,3 km, tăng thêm 112,7 km so với hiện tại. Tổng chiều dài đường tỉnh, liên 

tỉnh đạt 1.140,6 km, tăng 93,8 km. 

Mật độ đường quốc lộ và đường tỉnh của tỉnh sẽ tăng lên mức 29,3 km/100 

km2 (trong đó quốc lộ là 12,3 km/100 km2, đường tỉnh là 17 km/100 km2), so 

với mức 26 km/100 km2 hiện nay. 

a.1. Đường bộ cao tốc có 02 tuyến 

-  Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -  Trà Lĩnh (Cao Bằng) là phân đoạn thuộc 

tuyến Cao tốc Tiên Yên - Lạng Sơn - Cao Bằng (CT.10), dài khoảng 121 km, quy 

mô quy hoạch 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước 2030. Đoạn đường bộ cao tốc Đồng 

Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng dài khoảng 68 km, quy mô quy hoạch 

theo tiêu chuẩn cao tốc. Giai đoạn I hoàn thành trong năm 2025, sẽ hoàn thiện 

theo quy mô cao tốc 4 làn sau năm 2025. Quy hoạch có 3 - 4 nút giao liên thông 

và các đoạn đường kết nối đến nút giao cao tốc để tăng cường kết nối đến các đô 

thị, cửa khẩu lớn. 

 -  Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - 

Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07) được quy hoạch gồm 04 phân đoạn là Hà Nội - Thái 

Nguyên đã xây dựng hoàn chỉnh, Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) đã xây dựng 

đạt cấp III và 02 phân đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn, Bắc Kạn - Cao Bằng chưa đầu 

tư. Đề xuất đầu tư đoạn cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong giai đoạn 2026 - 2030 

để phát huy tối đa nguồn lực đã đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác, trên địa phận 

tỉnh Cao Bằng dài khoảng 29,5 km, quy mô 4 làn xe, hướng tuyến cơ bản theo 

hướng quốc lộ 3. Trường hợp nguồn lực hạn chế, thực hiện phân kỳ đầu tư giải 

phóng mặt bằng đủ 4 làn đảm bảo tiêu chuẩn cao tốc, đầu tư 2 làn ô tô. Giai đoạn 

sau 2030 hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe. 

a.2. Quốc lộ có 06 tuyến hiện có và 01 tuyến mới:  

-  Quốc lộ 3 dài 302 km, quy mô quy hoạch đạt cấp III - IV, 2 - 4 làn xe.  

 Giai đoạn 2021 - 2030: nâng cấp đoạn thành phố Cao Bằng - Chợ Mới (tỉnh 

Bắc Kạn) đạt cấp III, 2 - 4 làn xe; cải tạo duy trì các đoạn còn lại đạt cấp IV miền 

núi, 2 làn xe, mở rộng một số đoạn qua đô thị, có lưu lượng cao. 

 - Quốc lộ 4A, 4C quy mô quy hoạch cấp III - IV, 2 - 4 làn xe; QL.4A được 

nâng cấp, bổ sung các đoạn đường tỉnh mới, tổng chiều dài 282 km, đạt quy mô 

tối thiểu cấp IV, 2 làn xe; QL.4C được cải tạo, nâng cấp đạt quy mô tối thiểu cấp 
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IV, 2 làn xe. 

 -  Quốc lộ 34 dài 265 km, quy mô quy hoạch đạt cấp III - IV, 2 - 4 làn xe; 

cải tạo, duy trì quy mô cấp IV miền núi, mở rộng một số đoạn qua đô thị, có lưu 

lượng cao hơn. 

 -  Quốc lộ 34B dài 65 km, quy mô cấp IV, 2 làn xe; cải tạo, duy trì quy mô 

cấp IV miền núi, mở rộng một số đoạn qua đô thị, có lưu lượng cao hơn. 

 -   Đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Cao Bằng dài tổng cộng 52 km, 

đi theo tuyến hiện nay, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe; từ thành phố Cao Bằng đến 

Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) đi trùng quốc lộ 3; nâng cấp đoạn Pắc Bó - TP. Cao Bằng 

và Cao Bằng - Chợ Mới (Bắc Kạn) đi trùng quốc lộ 3, đạt cấp III, 2 làn xe. 

 -  Quốc lộ 3C (tuyến mới) dài khoảng 15,2 km, quy mô quy hoạch cấp IV, 

2 làn xe. 

b. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới đường tỉnh, liên huyện 

- Duy trì quy mô cấp IV MN đối với ĐT.203, ĐT. 206, ĐT.213;  

- Nâng cấp hoàn chỉnh thành cấp IV MN đối với đường tỉnh: ĐT.201 

(Nguyễn Huệ - Hoa Thám), ĐT.202 (Ca Thành- Mốc 589), ĐT.204, ĐT. 205, 

ĐT.207 (Tà Phầy – Lý Vạn), ĐT.207A (Thanh Nhật- Cửa khẩu Hạ Lang), ĐT.208 

(Đức Quang – Chí Viễn), ĐT. 209 (Tân An- Quạng Trọng-Đông Khê), ĐT.209A 

(Quang Trọng – Ma Nu), ĐT.210, ĐT.212 (Pác Bó- Nà Bản), ĐT.216 (Nước Hai 

- Đèo Cao Bắc), ĐT.217 (TT. Bảo Lạc – Cốc Pàng); 

- Nâng cấp V MN đối với các đường tỉnh: ĐT.215, ĐT.215A, ĐT.218, 

ĐT.219, ĐT.220. 

Đầu tư xây dựng mới đường kết nối thành phố Cao Bằng với đường bộ cao 

tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo quy mô tối thiểu cấp III, 2 - 4 làn xe.  

- Cải tạo, nâng cấp một số đường huyện nâng lên thành đường tỉnh đạt tối thiểu 

cấp VI: đường từ cầu Mỏ Sắt (xã Dân Chủ, Hà Quảng) - Quý Châu - Xuân Hoà dài 

16 km, kết nối thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông; đường Yên Thổ (H. Bảo 

Lâm) đi xã Công Bằng (H. Pắc Nặm, Bắc Kạn) dài 4 km; đường Yên Thổ (H. Bảo 

Lâm) đi xã Đường Âm (H. Bắc Mê, Hà Giang) và đi xã Nhạn Môn (H. Pắc Nặm, 

Bắc Kạn); đường kết nối ĐT.210 xã Đức Long (H. Thạch An) đi xã Quốc Khánh (H. 

Tràng Định, Lạng Sơn); đường Đức Hạnh - Nà Pồng (H. Bảo Lâm); đường Thạch 

Lâm đi xã Du Tiến (nối H. Bảo Lâm với H. Yên Minh, Hà Giang); Đường Trọng 

Con đi Chí Minh (nối H. Thạch An với H. Tràng Định, Lạng Sơn). 

1.3. Quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng là cảng hàng không nội địa, quy mô 

quy hoạch cấp 4C, công suất thiết kế 2 triệu HK/năm, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 

trên 300 ha. 

1.4. Quy hoạch cảng cạn, trung tâm logistics cấp quốc gia, cấp vùng có vị trí 

tại thị trấn Trà Lĩnh và Tà Lùng; diện tích mỗi khu khoảng 15-25 ha. 
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1.5. Quy hoạch tuyến đường thủy nội địa trên sông Bằng từ khu vực cửa 

khẩu Tà Lùng đến thành phố Cao Bằng, dài 56 km, quy mô đạt cấp V. Khảo sát, 

công bố một số tuyến, thu hút đầu tư cảng bến tại vùng lòng hồ thủy điện trên 

sông Gâm, sông Bằng nếu đủ điều kiện để phục vụ nhu cầu dân sinh và vận chuyển 

khách du lịch. 

c. Định hướng phát triển đường huyện, giao thông nông thôn 

Nâng cấp mặt đường (nhựa hóa/bê tông hóa mặt đường) các tuyến đường 

huyện, đường xã hiện có; xây dựng, mở mới, tăng chiều dài đường huyện, đường 

xã khoảng 3%-5% mỗi năm; mở rộng, nâng cấp kỹ thuật các tuyến thôn xóm, liên 

thôn bản; phát triển thêm đường nội đồng, đường sản xuất đáp ứng nhu cầu, phù 

hợp nguồn lục; xây dựng cầu dân sinh theo các chương trình mục tiêu quốc gia 

(cầu treo, cầu cứng, cầu bản, ...). 

Quy mô kỹ thuật: Đường huyện, liên huyện quy mô tối thiểu đạt cấp IV-VI 

miền núi; đường xã, trung tâm xã, liên xã quy mô tối thiểu loại A GTNT (tăng 

giảm 1 cấp tuỳ điều kiện thuận lợi hay khó khăn về địa hình); đường thông, ngõ 

xóm tối thiểu loại A, B, C GTNT theo hướng dẫn của Bộ GTVT; bề rộng cầu dân 

sinh phù hợp với cấp đường. 

Phấn đấu đến năm 2030, nâng cấp mặt đường (hoăc nhựa hóa/bê tông hóa 

mặt đường) 100% chiều dài đường huyện, liên huyện, đường xã, đường đến trung 

tâm xã; trên 85% chiều dài đường thôn, ngõ xóm, nội đồng, sản xuất được cứng 

hóa; thay thế 100% cầu yếu trên đường huyện, đường xã. 

d. Phương án bố trí các bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ 

Xây dựng bến xe tại 06 huyện chưa có bến xe đạt chuẩn là Hà Quảng, 

Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Hoà, Hạ Lang, Bảo Lạc. Đầu tư xây dựng bến 

xe, điểm đỗ xe buýt tại thành phố Cao Bằng và một số thị trấn. Trong đó, ưu tiên 

02 bến xe đối ngoại của tỉnh phía Đông Nam (đi các huyện phía Đông, Nam tỉnh) 

và bến xe phía Tây (đi các huyện còn lại của tỉnh), vị trí phù hợp với quy hoạch 

đô thị thành phố Cao Bằng. 

Phát triển thêm một số bãi đỗ xe tải dọc theo hướng tuyến cao tốc Đồng Đăng 

- Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng, QL.3, QL.4A, QL.34, QL.34B và các đường 

ra cửa khẩu đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu. 

Quy hoạch 06 trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ, 2 trạm 2 trạm trên 2 

tuyến cao tốc: trạm Hà Quảng tại ngã 3 Đôn Chương; trạm Khau Đồn tại giao 

QL.3 với QL.34 (Đường Hồ Chí Minh); trạm Trà Lĩnh trong phạm vi Km296 - 

Km300 (Quốc lộ 3); trạm Bảo Lạc trong khoảng Km109 - Km112; trạm Nguyên 

Bình trong khoảng Km170 - Km175 (Quốc lộ 34); trạm Hạ Lang gần thị trấn 

Thanh Nhật (Quốc lộ 4A); trạm Quảng Hoà (Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh); 

trạm Thạch An (Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng). 
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đ. Quy hoạch đường thuỷ quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Địa bàn tỉnh Cao Bằng có 01 tuyến đường thuỷ nội địa trung ương quản lý 

trên sông Bằng (Bằng Giang) nhưng không có kết nối với mạng lưới đường thuỷ 

quốc gia. Đó là đoạn tuyến trên sông Bằng từ khu vực cửa khẩu Tà Lùng (Thuỷ 

Khẩu bên Trung Quốc) đến thành phố Cao Bằng, quy mô đạt cấp V (cấp kỹ thuật 

đường thuỷ nội địa). 

e. Quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng là cảng hàng không nội địa, quy 

mô quy hoạch cấp 4C, công suất thiết kế 2 triệu HK/năm, tổng diện tích sử dụng 

đất khoảng trên 300 ha. 

g) Quy hoạch cảng cạn, trung tâm logistics cấp quốc gia, cấp vùng có vị trí 

tại thị trấn Trà Lĩnh và Tà Lùng; quy mô công suất giai đoạn đến 2030 là 76.500 

đến 95.250 TEU/năm, diện tích khoảng 20 - 25 ha. 

6.2. Phương án phát triển điện và mạng lưới cấp điện 

- Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ triển khai đầu tư xây dựng 8 nhà máy 

thủy điện với quy mô công suất 127,5MW; nghiên cứu khảo sát lập dự án đầu tư 

05 dự án nhà máy thủy điện với tổng công suất 53,5MW.  

- Việc phát triển các nhà máy điện mặt trời quy mô công nghiệp chiếm 

nhiều diện tích đất nên không khuyến kích phát triển tại Cao Bằng. Do địa hình 

đồi núi phức tạp, các vùng tiềm năng lại nằm rải rác và xa khu vực lưới điện đấu 

nối nên việc phát triển các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn gặp nhiều khó 

khăn và không khuyến khích phát triển. 

- Phương án phát triển trạm biến áp 110kV tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 như 

sau:  

+ Vùng phụ tải I gồm có 05 huyện, thành phố là Thành phố Cao Bằng và các 

huyện Hòa An, Hà Quảng, Thạch An, Nguyên Bình. Nhu cầu công suất các trạm 

biến áp 110kV cấp cho phụ tải Vùng I đến năm 2025 cần 184 MVA và đến năm 

2030 cần 306 MVA. 

Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng mới trạm 110kV Chu Trinh quy mô công 

suất 1x25MVA - 110/35/22kV đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 

110kV Cao Bằng -  Gang Thép CB dây dẫn AC185mm2 dài 2km cấp điện cho 

phụ tải KCN Chu Trinh; Trạm 110kV Hòa An quy mô công suất 1x25MVA  - 

110/35/22kV đấu nối vào thanh cái trạm 220kV Cao Bằng qua đường dây mạch 

kép dây dẫn AC185mm2 dài 15km; Lắp máy T2 TBA 110kV Chu Trinh máy 

40MVA năm 2024; Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Cao Bằng từ 40MVA 

lên 63MVA năm 2025; Xây dựng mới trạm 110kV Niken đồng quy mô công suất 

1x40MVA năm 2024; Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép đấu nối TBA 

110kV Niken đồng, đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 110kV TBA 110kV Chu Trinh 

– TBA 110kV Thủy điện Hồng Nam, dây dẫn ACSR185, dài 1,0km năm 2024. 



Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

77 

 

Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng mới trạm 110kV Nguyên Bình quy mô 

công suất 1x25MVA -  110/35kV; Xây dựng mới trạm 110kV Thông Nông quy 

mô công suất 1x25MVA -  110/35kV; Đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV 

Cao Bằng - Nguyên Bình, dây dẫn ACSR240, dài 36km; Xây dựng mới đường 

dây 110kV mạch đơn từ trạm 220kV Bảo Lâm – Hòa An, dây dẫn ACSR240, dài 

65km; Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép từ trạm 110kV Thông Nông 

đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Bảo Lâm – Hòa An, dây dẫn 

ACSR240, dài 2km; Nâng công suất TBA 110kV Chu Trinh từ (25+40)-

>2x40MVA. 

+ Vùng II gồm phụ tải 02 huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc: Nhu cầu công suất các 

trạm biến áp 110kV cấp cho phụ tải Vùng II đến năm 2025 cần 21 MVA và đến 

năm 2030 cần 34 MVA. 

Giai đoạn 2021 - 2025: Trạm 110kV Bảo Lâm và các nhà máy thủy điện nhỏ 

đảm bảo cấp điện cho các phụ tải vùng II đến năm 2025 nên giai đoạn 2021 - 2025 

không cần bổ sung trạm 110kV cho vùng II. 

Giai đoạn 2026 - 2030: Lắp máy 2 tại trạm 220kV Bảo Lâm, công suất 25MVA. 

+ Vùng phụ tải III gồm 03 huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang sẽ 

hình thành và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh huyện Trùng 

Khánh, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tà Lùng huyện Quảng Hòa và đưa vào hoạt 

động 03 cụm công nghiệp: CCN Thông Huề (50ha), CCN Trùng Khánh (20ha), 

CCN Miền Đông 1 (75ha), CCN Tri Phương (40ha). Nhu cầu công suất các trạm 

biến áp 110kV cấp cho phụ tải Vùng III đến năm 2025 cần 81 MVA và đến năm 

2030 cần 116 MVA. 

Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng mới trạm 110kV Trùng Khánh công suất 

1x25MVA - 110/35kV, đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV TĐ Bản Rạ -  

Quảng Uyên dây dẫn ACSR240, dài 4km; Thay máy T1 trạm 110kV Quảng Uyên 

từ 16 - >40MVA. 

Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng mới trạm 110kV Hòa Thuận công suất 25MVA. 

- Phương án xây dựng mới và cải tạo các đường dây 110kV 

+ Giai đoạn 2021 - 2025:  Xây dựng mới 13 đường dây với tổng chiều dài 

144,2km; Cải tạo 02 đường dây 110kV với tổng chiều dài 181km. 

+ Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng mới 04 đường dây 110kV với tổng chiều 

dài 109km: nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm 110kV Hòa Thuận đấu chuyển tiếp 

trên đường dây 110kV TĐ Hòa Thuận - TĐ Thác Xăng (Lạng Sơn) dây dẫn 

ACSR300, dài 6km; đường dây 110kV từ trạm 220kV Cao Bằng - Nguyên Bình 

dây dẫn ACSR240, dài 36km; Xây dựng mới đường dây 110kV từ trạm 220kV 

Bảo Lâm - Hòa An, dây dẫn ACSR240, dài 65km; Xây dựng mới nhánh rẽ mạch 

kép đấu nối trạm 110kV Thông Nông đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ 

trạm 220kV Bảo Lâm - Hòa An dây dẫn ACSR240, dài 2km. 
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- Phương án phát triển mạng lưới điện trung, hạ áp 

+ Định hướng phát triển lưới điện trung thế sau các trạm biến áp 110kV xây 

dựng mới tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 như sau: Tổng số xuất tuyến trung áp xây 

dựng mới là 51 tuyến (giai đoạn 2021-2025 là 29 tuyến; giai đoạn 2026-2030 là 

22 tuyến); Xây dựng mới 618km đường dây trung áp (giai đoạn 2021-2025 là 

361km; giai đoạn 2026-2030 là 257km); cải tạo khoảng 220km đường dây trung 

áp (giai đoạn 2021-2025 là 175km; giai đoạn 2026-2030 là 45km). 

+ Phương án đấu nối các nhà máy thủy điện nhỏ tỉnh Cao Bằng đảm bảo 

được yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và an toàn lưới điện; giai đoạn 2021 -

2025, đảm bảo đấu nối cho các nhà máy thủy điện tại huyện Hòa An (xây dựng 

03 nhà máy), huyện Nguyên Bình (03 nhà máy), huyện Quảng Hòa (02 nhà máy), 

huyện Bảo Lạc (04 nhà máy) và huyện Thạch An (01 nhà máy).  

+ Phương án phát triển mạng lưới điện trung và hạ áp: Về lâu dài, lưới điện 

phân phối trung áp toàn tỉnh Cao Bằng sẽ vận hành ở 2 cấp điện áp 22kV, 35kV. 

Lưới điện trung áp khu vực thành phố Cao Bằng sau trạm 110kV Cao Bằng, trạm 

110kV Chu Trinh sẽ phát triển lưới điện 22kV để đáp ứng tiêu chí n - 1. Lưới điện 

35kV sẽ phát triển tại các khu vực còn lại phù hợp với các huyện miền núi phụ tải 

rải rác.  

6.3. Phương án phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông 

- Phát triển hạ tầng bưu chính chuyển phát trở thành hạ tầng quan trọng của 

nền kinh tế số, của thương mại điện tử và logistics. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số vào các hoạt động kinh doanh, tối ưu đường thư và phương tiện vận 

chuyển, theo dõi hành trình của bưu gửi nhằm giảm bớt chi phí, thời gian trong 

toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh.  Tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo (AI) để hỗ trợ công tác phát bưu gửi và sử dụng bản đồ số phục vụ việc 

vận chuyển bưu gửi.  

 - Đối với công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia:  

Nâng cấp hệ thống hiện trạng và tăng dung lượng quản lý, điều khiển, định tuyến, 

chuyển mạch viễn thông quốc tế, đường dài liên tỉnh và khu vực. Thiết lập hệ 

thống dự phòng nhằm nâng cao chất lượng thông tin quản lý, điều khiển, định 

tuyến, chuyển mạch viễn thông quốc tế, đường dài liên tỉnh và khu vực. Nâng cấp 

và thiết lập hạ tầng dự phòng các tuyến truyền dẫn cáp quang nối vòng Ring giữa 

các huyện, thành phố đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đảm bảo an toàn thông 

tin khi thiên tai xảy ra. 

 -  Xây dựng và nâng cấp tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến 

truyền dẫn dự phòng) thuộc các tuyến: Cao Bằng - Lạng Sơn, Cao Bằng - Hà 

Giang, Cao Bằng - Bắc Kạn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng 

thông rộng trong tương lai.  Xây dựng tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm 

dung lượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng, đặc biệt là các vùng trung tâm kinh 

tế - chính trị, vùng động lực, ưu tiên xây dựng đô thị thông minh tại thành phố 
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Cao Bằng phục vụ nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng, tốc độ và chất lượng 

cao. Xây dựng tuyến truyền dẫn dự phòng, đảm bảo an toàn khi thiên tai, sự cố 

xảy ra, đặc biệt các khu vực hay xảy ra sạt lở, ngập lụt thuộc thành phố Cao Bằng, 

huyện Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng…  Tạo điều 

kiện cho các cơ quan, đơn vị phát triển mạng truyền dẫn phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu, đặc biệt các khu vực thuộc 

biên giới: huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang. Thực hiện cáp 

quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy 

nhập, các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông quy hoạch. 

- Phát triển mới các vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động đảm bảo bán 

kính phục vụ tối thiểu đạt dưới 1,46km/cột, ưu tiên công nghệ 5G.  Phủ sóng thông 

tin di động đến các khu vực lõm sóng hoặc sóng yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu phủ 

sóng cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính 

quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các 

nền tảng số, ứng dụng công nghệ số mới vào cải cách thủ tục hành chính; phát 

triển hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống dữ liệu của tỉnh. Triển khai đồng 

bộ các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, bao gồm các nền tảng hạ tầng 

số; nền tảng chính quyền số; các nền tảng chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế - giáo 

dục - văn hóa - xã hội; nền tảng nông nghiệp - giao thông - công thương; nền tảng 

công nghệ số cốt lõi. Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, 

dịch vụ Chính quyền số trong nội bộ của các cơ quan chính quyền các cấp; tạo lập 

dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch. Đẩy 

mạnh phát triển kinh tế số; đảm bảo đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ trọng nhất 

định trong từng ngành, lĩnh vực; đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong từng 

ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 

trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%. Phát 

triển xã hội số, trọng tâm là chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Phát triển 

danh tính số và hệ thống định danh, xác thực điện tử. Phát triển hạ tầng công nghệ 

thông tin đồng bộ, liên thông. Chú trọng phát triển nhân lực số trong các cơ quan 

nhà nước. 

- Giai đoạn đến năm 2025, xây dựng thành phố Cao Bằng theo hướng đô 

thị thông minh, với các dịch vụ đô thị thông minh trong các lĩnh vực trọng điểm 

về giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, giao thông, tài nguyên môi trường gắn liền 

với chuyển đổi số toàn diện tại các địa bàn ưu tiên của thành phố Cao Bằng. Giai 

đoạn 2026 - 2030, triển khai rộng rãi đô thị thông minh tại trung tâm các huyện 

trên địa bàn tỉnh. Gắn kết các dịch vụ đô thị thông minh với hệ thống chính quyền 

số lấy người dân làm trung tâm. Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực. 

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Hoàn thiện hệ thống phần mềm và hạ 

tầng thiết bị Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) kết nối với 
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hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn thông tin phục vụ Chính quyền số. 

Duy trì triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá, bảo vệ, ứng cứu các hệ thống 

thông tin của tỉnh theo mô hình 4 lớp. Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên 

gia tại tất cả các mảng của an toàn thông tin mạng; nâng cao chất lượng nhân lực 

an toàn thông tin mạng của tỉnh so với khu vực và cả nước. 

- Giữ nguyên số lượng 3 cơ quan báo chí. Có lộ trình giao quyền tự chủ tài 

chính 3 cơ quan báo chí của tỉnh và tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nội 

dung phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đến năm 2030, hội tụ các cơ quan báo chí, 

chuyển đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động 

sản xuất tin, bài.  

Duy trì 01 kênh truyền hình phát sóng trên các hạ tầng: Truyền hình số Vệ 

tinh HD, Truyền hình số mặt đất, Truyền hình Cáp, Truyền hình Internet, 01 kênh 

Phát thanh FM và 01 Trang thông tin điện tử (caobangtv.vn). Đổi mới, nâng cao 

năng lực sản xuất, chất lượng nội dung chương trình phát thanh truyền hình. Phát 

triển dịch vụ truyền hình trả tiền, truyền hình internet, đáp ứng nhu cầu của người 

xem trong điều kiện thu nhập và mức sống. Đến năm 2030, hoàn thành chuyển 

đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động sản 

xuất nội dung.  

Xây dựng Báo điện tử Cao Bằng theo mô hình tòa soạn điện tử hiện đại, xuất 

bản bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Trung. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Cao Bằng là cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; tích hợp các 

trang thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị 

xã để cung cấp thông tin, các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

Số hóa hệ thống thông tin đối ngoại của Cao Bằng ứng dụng thành tựu cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (AI, Big Data…). Xây dựng kênh thông tin đối 

ngoại chính thống của Cao Bằng trên các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền 

thông tin đối ngoại hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu 

hút du lịch, thăm thân, kiều hối... Xây dựng và vận hành hệ thống cụm thông tin 

đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nhằm tuyên truyền đường lối chính sách, 

chủ trương của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người đối với 

bạn bè quốc tế, nâng cao nhận thức của người dân đối với chủ quyền lãnh thổ 

quốc gia, đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

và góp phần thu hút đầu tư nước ngoài tới tỉnh.  

Đầu tư xây dựng trạm truyền thanh cơ sở đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông 

tin của người dân. Chuyển đổi công nghệ truyền thanh hữu tuyến/vô tuyến sang 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong truyền dẫn phát 

sóng; số hoá trong việc sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh. Tỉnh 

có hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn. Đổi mới 

phương thức quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở; hình thành cơ sở dữ liệu 
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về thông tin cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở, đảm bảo chủ động, kịp thời cung 

cấp thông tin thiết yếu đến người dân.  

Tăng cường các chính sách phát triển xuất bản điện tử, hỗ trợ kinh phí xuất 

bản, in ấn các xuất bản phẩm về chính trị, xã hội. Thu hút đầu tư, phát triển ngành 

in đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, đặc biệt là nhu cầu là sản phẩm của các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm đảm bảo 

việc cung cấp xuất bản phẩm đến các địa bàn cơ sở, trong đó ưu tiên khu vực vùng 

sâu, vùng xa, biên giới góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ thông tin 

giữa các khu vực. 

6.4. Phương án phát triển hạ tầng cấp, thoát nước và thủy lợi 

6.4.1. Định hướng cấp nước 

a) Nguồn nước 

- Nguồn nước mặt tỉnh Cao Bằng trung bình năm khoảng 10,5 tỷ m3, trong 

đó phần bên ngoài chảy vào 5,4 tỷ m3 (Trung Quốc chảy sang là 3,5 tỷ m3, sông 

Nho Quế chảy từ Hà Giang sang là 1,9 tỷ m3) và lượng dòng chảy trên tỉnh Cao 

Bằng đạt 5,1 tỷ m3 qua các con sông: Sông Gâm có chiều dài qua địa phận tỉnh 

Cao Bằng là 55 km; Sông Bằng chảy qua tỉnh Cao Bằng 113 km; Sông Hiến chiều 

dài 62 km; Sông Bắc Vọng; Sông Quây Sơn chiều dài chảy qua tỉnh Cao Bằng là 

76 km; Sông Dẻ Rào có chiều dài 53km. Tỉnh Cao Bằng hiện có khoảng 20 hồ 

chứa, trong đó có 19 hồ chứa nhân tạo.  

 - Nước dưới đất của Cao Bằng chủ yếu ở 2 dạng chính: nước lỗ hổng và 

nước khe nứt. Trữ lượng cấp C1 khoảng 6.084 m3/ngày và cấp C2 khoảng 

195.853 m3/ngày. 

- Nước mưa có tổng lượng 10,1 tỷ m3, khu vực có tiềm năng nước mưa lớn 

nhất là khu sông Dẻ Rào và sông Hiến. Do nguồn cấp nước mưa bị gián đoạn vào 

mùa khô nên nước mưa chỉ có thể cấp nước cục bộ cho các hộ gia đình, mang tính 

tạm thời và là nguồn bổ trợ cho các sông. 

b) Phân vùng cấp nước 

Tỉnh Cao Bằng chia thành 3 vùng cấp nước chính: 

- Vùng 1 (Vùng trung tâm): Phân bố chủ yếu ở huyện Hòa An, thành phố 

Cao Bằng và huyện Hà Quảng. Hệ thống cấp nước đô thị: Đô thị: TP. Cao Bằng, 

TT. Nước Hai được cấp nước từ trạm cấp nước tập trung, nguồn nước từ sông 

Bằng, sông Hiến và nước ngầm. Cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước tập 

trung (Hệ tự chảy, bơm dẫn sử dụng nước ngầm, nước mặt), giếng đào, bể chứa 

nước mưa (nên xây bể nửa chìm, nửa nổi). 

- Vùng 2 (Vùng phía Đông) là vùng núi đá vôi: Chạy từ phía Bắc dọc theo 

biên giới Việt - Trung, vòng xuống phía Đông Nam của tỉnh. Phân bố tập trung 

chủ yếu ở các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa. Hệ thống 
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cấp nước đô thị: TT. Trà Lĩnh, TT. Trùng Khánh, TT. Thanh Nhật, TT. Quảng 

Uyên, TT. Tà Lùng, TT. Hòa Thuận,  TT. Xuân Hòa, TT. Thông Nông được cấp 

nước từ trạm cấp nước tập trung của thị trấn, nguồn nước mặt và nước ngầm. Cấp 

nước nông thôn: hệ thống cấp nước phân tán, giếng khoang, giếng khơi, hồ chứa, 

lu, bể chứa nước mưa, hồ vải địa kỹ thuật. 

 - Vùng 3 (vùng phía Tây) là vùng núi đất: Chạy từ phía Tây Bắc huyện Bảo 

Lạc qua huyện Nguyên Bình xuống phía Tây Nam huyện Thạch An là vùng có 

địa hình rất phức tạp chia cắt mạnh, độ dốc lớn, độ cao trung bình so với mặt nước 

biển 300 ÷ 600m. Hệ thống cấp nước đô thị: TT. Bảo Lâm, TT. Bảo Lạc, TT. 

Nguyên Bình có các nhà máy nước tập trung để cấp nước sinh hoạt, sử dụng nguồn 

nước mặt, nước ngầm. Cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước tập trung tự chảy, 

giếng khoan, giếng đào, hồ thủy lợi, bể chứa nước mưa (nên xây bể nửa chìm, nửa 

nổi), hồ vải địa kỹ thuật. 

c) Định hướng cấp nước cho các đô thị 

Tiếp tục xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp 

nước sinh hoạt cho dân cư đáp ứng tiêu chí cấp nước bền vững.  

Đến năm 2030 tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn khoảng 

86.700 m3/ngày đêm. 

Các đô thị và các cụm công nghiệp dự kiến sẽ được cấp nước từ 22 công 

trình cấp nước tập trung với tổng công suất các nhà máy đạt khoảng 73.350 

m3/ngày.đêm. 

d) Cấp nước cho các khu, cụm công nghiệp 

Đến năm 2030, tổng nhu cầu  cấp nước cho công nghiệp là 9.100 m3/ngày 

đêm. 

Nhu cầu cấp nước cho Khu công nghiệp Chu Trinh khoảng 1.457 m3/ngày 

đêm, dự kiến sẽ xây dựng 01 nhà máy nước công suất: 1.500 m3/ngđ, khai thác 

nguồn nước mặt sông Bằng Giang. 

Các cụm công nghiệp có tổng nhu cầu cấp nước khoảng 7.636m3/ngày đêm 

dự kiến sẽ được cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước tập trung của các đô thị. 

Các nhà máy nước trên chủ yếu khai thác nguồn nước mặt từ các sông suối trên 

địa bàn tỉnh hoặc nước ngầm. 

đ) Phương án cấp nước nông thôn 

Đến năm 2030, trên địa bàn có 1008 công trình cấp nước, với tổng công suất 

khoảng 36.169 m3/ngày đêm, trong đó: 

- Cải tạo duy trì hoạt động của 896 công trình cấp nước tập trung hoạt động 

đảm bảo hoạt động bền vững, công suất sau cải tạo đạt 11.653 m3/ngày đêm;  
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- Cải tạo, nâng công suất 30 công trình, tổng công suất các công trình hiện 

có sau nâng cấp là 4.553 m3/ngày đêm;  

- Xây dựng mới 75 công trình cấp nước tập trung tại các xã, công suất đạt 

17.136 m3/ ngày đêm; 

- Xây dựng mới 07 công trình cấp nước tập trung tại các cửa khẩu, công suất 

đạt 2.050 m3/ ngày đêm. 

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu: 2.050 m3/ngày đêm. 

Trong đó: Xây mới 07 công trình cấp nước tập trung tại các cửa khẩu; các khu 

dân cư tại các cửa khẩu Sóc Giang, Tà Lùng, Trà Lĩnh sẽ được cấp nước sạch từ 

trạm cấp nước tập trung tại các đô thị Sóc Giang, Tà Lùng và Trà Lĩnh.  

e) Cấp nước cho các khu vực cửa khẩu thuộc khu kinh tế Cao Bằng 

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu: 2.050 m3/ngày đêm. 

Trong đó: Xây mới 07 công trình cấp nước tập trung tại các cửa khẩu; các khu 

dân cư tại các cửa khẩu Sóc Giang, Tà Lùng, Trà Lĩnh sẽ được cấp nước sạch từ 

trạm cấp nước tập trung tại các đô thị Sóc Giang, Tà Lùng và Trà Lĩnh.  

6.4.2. Hệ thống thoát nước  

- Toàn tỉnh Cao Bằng được phân thành các vùng tiêu: sông Gâm, sông Năng, 

sông Bằng, sông Kỳ Cùng, sông Bắc Vọng, sông Quây Sơn. 

+ Lưu vực sông Gâm: tiêu thoát nước cho các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc (trừ 

xã Hồng An), Huyện Nguyên Bình: Xã Ca Thành, Yên Lạc, Mai Long, Phan 

Thanh. Gồm có các tiểu lưu vực: sông Neo, sông Nho Quế, sông Năng… 

+ Lưu vực sông Bằng: tiêu thoát nước cho các huyện Thạch An; Hòa An; 

thành phố Cao Bằng; Huyện Bảo Lạc: Xã Hồng An; Huyện Nguyên Bình: 16 xã, 

thị trấn còn lại; huyện Quảng Hòa: Đại Sơn, Cách Linh, đô thị Phục Hòa, Hạnh 

Phúc, Ngọc Động, Chí Thảo, Phúc Sen, Tự Do, Hồng Quang; huyện Hà Quảng: 

các xã của huyện Thông Nông cũ và các xã: Quý Quân, Ngọc Đào, Mã Ba, 

Thượng Thôn, Lũng Nặm, Trường Hà, thị trấn Sóc Giang. Bao gồm các tiểu lưu 

vực: suối Lê Nin, suối Thông Lý, sông Trà Lĩnh, sông Dẻ Rào, suối Củn, sông 

Nguyên Bình, sông Hiến… 

+ Lưu vực sông Bắc Vọng: tiêu nước cho các huyện Hạ Lang gồm các xã: 

Thắng Lợi, Đồng Loan, Đức Quang, Kim Loan, An Lạc, Vinh Quý, Cô Ngân, 

Thống Nhất, Thị Hoa, Thị trấn Thanh Nhật , Quang Long; Huyện Trùng Khánh 

gồm các xã cả huyện Trà Lĩnh cũ và các xã Trung Phúc, Đức Hồng, Cao Thăng, 

Đoài Dương; huyện Quảng Hòa bao gồm các xã: Phi Hải, Quảng Hưng, Độc Lập, 

Cai Bộ, thị trấn Quảng Uyên, Bế Văn Đàn, Cách Linh; huyện Hà Quảng: Mã Ba, 

Hồng Sỹ, Thượng Thôn, Nội Thôn, Cải Viên, Tổng Cọt. 
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 + Lưu vực sông Quây Sơn: tiêu nước cho các huyện Hạ Lang: Gồm xã 

Minh Long, Lý Quốc; huyện Trùng Khánh có 8 xã: Khâm Thành, Lăng Hiếu, 

Phong Nặm, Ngọc Khê, Đình Phong, Chí Viễn, Phong Châu, Ngọc Côn và 2 thị 

trấn: Trùng Khánh, Bản Giốc. 

Đối với các đô thị, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mặt tại các đô thị 

đảm bảo mật độ đường cống thoát nước chính. Hạn chế hiện tượng ngập úng cục 

bộ tại các khu vực nội thị cũ bằng các giải pháp tăng cường nạo vét hố ga, đường 

cống nhằm tăng cường khả năng thoát nước. Thay thế các tuyến cống tiết diện 

nhỏ, hỏng, đã xuống cấp...bằng các tuyến cống lớn đảm bảo tiêu thoát nước mặt 

cho lưu vực đảm nhận. Tăng cường công tác lưu trữ nước mặt tại chân công trình 

nhằm tái sử dụng nước mặt cho các mục đích khác. Tăng cường các giải pháp 

thoát nước xanh (SUDS). 

Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống nước 

mặt riêng hoàn toàn, hoạt động theo chế độ tự chảy. Tận dụng tối đa suối, khe tụ 

thủy chảy qua khu vực xây dựng khu, cụm công nghiệp để giữ mạch tiêu nước ra 

nguồn tiếp nhận. Tận dụng tối đa hành lang cách ly khu, cụm nghiệp bố trí kênh 

mương hở để tiêu nước cho các khu vực xây dựng khu, cụm công nghiệp. 

Khu vực nông thôn, hướng tiêu thoát nước phù hợp với hệ thống tiêu thuỷ 

lợi. Tận dụng tối đa hệ thống ao hồ kênh mương và các công trình chứa nước, các 

công trình thấm để điều hòa dòng chảy, giảm kích thước tiết diện thoát nước. Tùy 

theo điều kiện kinh tế và môi trường tại địa phương, có thể kết hợp sử dụng các 

hình thức cống kín, mương rãnh hở được xây dựng và cải tạo đồng bộ với các 

tuyến đường giao thông. Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, 

gia cố bờ, chống sạt lở. Đối với các khu dân cư bên sườn đồi, núi phải thiết kế các 

mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không chảy tràn qua khu 

dân cư. 100% các tuyến đường qua khu vực dân cư phải có hệ thống thoát nước 

mặt. Đối với các khu vực dân cư hiện trạng sử dụng hệ thống thoát chung hoặc 

nửa riêng, tại vị trí các cửa xả bố trí hố ga tách thải và xây dựng các tuyến cống 

bao dẫn nước thải về trạm xử lý. 

b. Định hướng thoát nước thải 

Đến năm 2030, các đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải; tỷ lệ nước 

thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt trên 90%. Tổng lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh đến năm 2030 khoảng 60.000 m3/ngđ, trong đó tại các đô thị 

khoảng 35.000 m3/ngđ. Lượng nước thải công nghiệp phát sinh đến năm 2030 

khoảng 10.000 m3/ngđ. 

Đến năm 2030 tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử 

lý đạt 90 - 100%. 

Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho các khu đô thị mới. Tại các 

khu dân cư nông thôn nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý cục bộ tại công trình 

được thoát chung vào hệ thống thoát nước mưa.  
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Hệ thống thoát nước trong các khu/ cụm công nghiệp tập trung là hệ thống 

thoát nước riêng, có nhà máy xử lý nước thải cho từng khu/cụm công nghiệp. 

Khu vực dân cư nông thôn: Các thị tứ, cụm dân cư nông thôn: Quy hoạch hệ 

thống thoát nước chung. Nước thải được xử lý qua bể tự hoại, sau đó xả vào hệ 

thống thoát nước, dẫn ra ao hồ để làm sạch sinh học tự nhiên. Các khu dân cư 

sống phân tán: Xây dựng các nhà xí hợp vệ sinh (xí tự hoại, xí hai ngăn, xí thấm…) 

cho các hộ dân.  

6.4.3. Phương án quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Dựa vào điều kiện địa hình, điều kiện kinh tế xã hội và các điều kiện về thủy 

văn, nguồn nước, tập tục canh tác ở từng khu vực nghiên cứu. Vùng nghiên cứu 

được phân thành 4 khu thủy lợi cấp nước đó là: Vùng lưu vực sông Gâm, lưu vực 

sông Bằng, lưu vực sông Bắc Vọng và lưu vực sông Quây Sơn. 

- Phương án quy hoạch cấp nước các vùng canh tác lớn (cấp tỉnh quản lý trở 

lên):  Đề xuất nâng cấp sửa chữa 23 dự án nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi 

đảm bảo tưới chủ động cho 6.261,7 ha.  

Đề xuất xây dựng mới 14 công trình, trong đó có 12 hồ chứa và 2 đập dâng, 

cứng hóa 28,3 km kênh mương, tưới chủ động cho 1.150ha.  

- Định hướng giải pháp quy hoạch cấp nước cho các vùng diện tích nhỏ lẻ 

nằm phân tán trong lưu vực: Xây dựng mới hệ thống trạm bơm, kênh mương chưa 

được đầu tư; cải tạo nâng cấp, kiên cố hóa các kênh mương của các công trình 

hiện có bị xuống cấp để nâng cao mở rộng diện tích tưới và nâng cao tần suất tưới 

đảm bảo của công trình. Duy tu, kiên cố tiểu thuỷ nông và kênh mương nội đồng. 

- Định hướng cấp nước cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung và vùng sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao. Nguồn nước cấp là công trình hồ chứa hoặc đập dâng 

hoặc nước ở sông suối…, thậm chí là nước ngầm. Công trình trạm bơm để bơm 

nước lên bể chứa nhân tạo: Bơm nước có thể sử dụng là bơm điện, bơm sử dụng 

năng lượng mặt trời hoặc bơm va, bơm thủy luân để đẩy nước lên trên những hồ, 

ao nhân tạo. Hồ nhân tạo (bể chứa nước) được xây dựng trên đỉnh đồi để trữ nước 

bơm và sử dụng bể bê tông thành mỏng, hồ vải địa kỹ thuật. Đường ống chính có 

thể sử dụng hệ thống đường ống HDPE hoặc đường ống áp lực (ống thép). 
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  - Định hướng cấp nước cho vùng thường xuyên hạn hán. Các khu vực thường 

xuyên thiếu nước là các xã vùng cao thuộc các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Bảo 

Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa và các xã, phường ven thành 

phố Cao Bằng. Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước hiện có; đào ao trữ nước 

mùa mưa và tưới cho đầu mùa khô; xây dựng nhưng công trình cấp nước cho phần 

diện tích bị hạn. Chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, chuyển diện tích 

trồng lúa sang cây màu hoặc cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao.  

6.5. Phương án quy hoạch hạ tầng xử lý chất thải 

Đến năm 2030: Thực hiện phân loại CTR tại nguồn tại các đô thị trên phạm 

vi toàn tỉnh. Tiến tới áp dụng thí điểm phân loại rác tại nguồn tại các khu vực nông 

thôn. Hoàn chỉnh các hạng mục của khu liên hợp xử lý CTR cấp tỉnh (lò đốt rác thải 

y tế, rác thải công nghiệp nguy hại...). Đầu tư xây dựng tất cả các khu xử lý CTR, 

chuyển đổi các khu xử lý CTR cấp xã thành điểm trung chuyển theo quy hoạch. Xây 

dựng hệ thống xử lý CTR y tế tại các khu xử lý trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng và các huyện gần thành phố bao 

gồm: Trùng Khánh, Hòa An, Quảng Hòa. Phấn đấu tới năm 2030, trên 90% các loại 

chất thải phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những 

công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của 

tỉnh, hạn chế khối lượng chất thải phải chôn lấp đến mức thấp nhất. 

Thực hiện phân loại rác tại nguồn: triển khai thí điểm tại thành phố Cao 

Bằng, tiến tới áp dụng trên quy mô toàn đô thị. Chuẩn bị cơ sở vật chất như thùng 

chứa, xe vận chuyển để phục vụ phân loại CTR tại nguồn (tránh trường hợp CTR 

sau khi phân loại tại nguồn lại bị thu gom, vận chuyển chung với nhau 

Toàn vùng dự kiến bố trí 15 khu liên hợp xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh 

và các bãi thải thu gom rác thải sinh hoạt tạm thời tại các xã để trung chuyển tới 

khu xử lý rác thải cấp huyện. 

6.6. Phương án phát triển hạ tầng giáo dục đào tạo 

- Cấp mầm non: Đến năm 2030, duy trì số trường mầm non trên toàn tỉnh là 

183 trường, với 1.678 phòng học, 421 phòng phục vụ học tập, 1.532 phòng khối 

phòng Hành chính - Quản trị, số trường đạt chuẩn quốc gia là 80 trường. Khuyến 

khích, hỗ trợ kỹ thuật, bố trí quỹ đất, mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc thành lập 

các trường mầm non ngoài công lập. 

- Cấp tiểu học: Đến năm 2030, duy trì số trường tiểu học trên toàn tỉnh là 

132 trường, với số phòng học thông thường là 2.162 phòng, 1.112 phòng phục vụ 

học tập và 1071 phòng thuộc khối phòng Hành chính - Quản trị; có 85 trường tiểu 

học đạt chuẩn quốc gia. 

- Cấp trung học cơ sở: Đến năm 2030, duy trì số trường trung học cơ sở là 

179 trường, với 2.149 phòng học thông thường, 1.784 phòng học bộ môn, 686 

phòng khối phục vụ học tập, 1.502 phòng khối hành chính quản trị và 113 nhà đa 

năng. Phấn đấu đến năm 2030 có 65 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
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- Cấp trung học phổ thông: Đến năm 2030, quy hoạch mới trường Trung học 

phổ thông chuyên tỉnh tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Duy trì số 

trường trung học phổ thông trung học trên toàn tỉnh là 30 trường, với 525 phòng 

học thông thường, 249 phòng học bộ môn, 151 phòng khối phục vụ học tập, 292 

phòng khối hành chính quản trị. Phấn đấu đến năm 2030, có 15 trường trung học 

phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, duy trì ổn định 71 trường phổ thông 

dân tộc bán trú trên toàn tỉnh, duy trì 12 trường phổ thông dân tộc nội trú trên toàn 

tỉnh. 

- Giai đoạn 2022-2025, bộ phận Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập 

trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh duy trì quy mô giáo 

dục khoảng 70 trẻ/năm; giai đoạn 2025 - 2030, thành lập Trung tâm Phục hồi chức 

năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Cao Bằng, có trụ sở hoạt động tại thành 

phố Cao Bằng. 

- Đến năm 2030, toàn tỉnh có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong 

đó: 01 trường Cao đẳng; 09 trung tâm GDNN- giáo dục thường xuyền (GDTX), 

02 Trung tâm GDNN tư thục, 04 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cụ thể: 

+ Duy trì Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, 09 cơ sở GDNN - GDTX; 

Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Đào tạo và sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao 

Bằng. Quy hoạch mới 01 trường trung cấp nghề. 

+ Quy hoạch thêm 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. 

- Đến năm 2050, tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo 

quan điểm dựa trên cơ sở chất lượng, đảm bảo một hệ thống giáo dục hiệu quả, 

hiện đại. Các cơ sở giáo dục xây mới đáp ứng các tiêu chí thân thiện với trẻ em, 

bao gồm cả trẻ khuyết tật; đồng thời sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục đang 

hoạt động theo hướng chuẩn hóa. Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và 

phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và bậc học. Cơ sở hạ 

tầng, quy mô trường, lớp ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đảm bảo điều 

kiện cho sự phát triển toàn diện học sinh. Phát triển hạ tầng giáo dục nghề nghiệp 

theo hướng chuẩn hóa, mô hình hóa, hiện đại, theo đặc thù nghề nghiệp, gắn đào 

tạo lý thuyết với thực hành thực tế. Phân bố hài hòa các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp phù hợp theo đặc thù phát triển địa phương, ngành, lĩnh vực. 

6.7. Phương án phát triển hạ tầng y tế 

(1) Tuyến tỉnh: 

- Duy trì Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất 

trang thiết bị bênh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đáp ứng quy mô và tiêu chuẩn của 

Bệnh viện hạng I. Nâng tổng số giường bệnh lên 700 năm 2025, lên trên 1000 

giường bệnh năm 2030. 
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- Quy hoạch xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh đạt quy mô Bệnh viện 

hạng 1, quy mô giường bệnh trên 1200 giường, bố trí Trung tâm Pháp y được bố 

trí trong khuôn viên Bệnh viện. 

- Duy trì Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm. Đầu tư, nâng cấp 

cơ sở vật chất trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm. 

- Quy hoạch đầu tư xây mới Bệnh viện đa khoa Y dược - Phục hồi chức năng, 

dự kiện vị trí tại Phường Đề Thám với quy mô tối thiểu 250 giường bệnh. 

- Quy hoạch đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Truyền nhiễm tỉnh Cao Bằng 

với quy mô tối thiểu 300 giường bệnh. 

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng mới bệnh viện Lão khoa với quy mô tối thiểu 

250 giường bệnh. 

- Đầu tư mở rộng, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng. 

- Xây dựng Đề án Bệnh viện thông minh, chuyển đổi số hóa, ứng dụng trong 

khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2021-2025 tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh. 

- Thực hiện chuyển đổi số Cơ sở dữ liệu (CSDL) y tế tỉnh Cao Bằng. 

(2). Tuyến huyện: Quy hoạch điều chỉnh lại các bệnh viện đa khoa tuyến 

huyện, trung tâm y tế huyện có giường bệnh để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân 

dân theo cụm dân cư và vùng địa lý. Tiếp tục đầu tư và nâng cấp tất cả các trung 

tâm y tế huyện có giường bệnh đạt tiêu chuẩn hạng 3 trở lên. Đồng thời, đầu tư 

thêm các trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế huyện. 

(3). Tuyến xã: Duy trì 161 trạm y tế xã/phường/thị trấn, cụ thể theo phương 

án phát triển của các huyện, thành phố.  

6.8. Phương án phát triển hạ tầng Khoa học và công nghệ 

* Giai đoạn 2021-2030: 

- Đầu tư xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh 

Cao Bằng tại Vò Đạo, xã Hưng Đạo, TP cao Bằng. 

- Đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ sinh học 

công nghệ cao tỉnh Cao Bằng tại xã Lê Chung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

- Đầu tư Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin khoa học và công 

nghệ tỉnh Cao Bằng tại Km3 Nà Cáp, TP Cao Bằng. 

- Đầu tư Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và trung tâm chuyển giao công 

nghệ tỉnh Cao Bằng tại Km3 Nà Cáp, TP Cao Bằng. 

* Giai đoạn 2031-2050: 

- Đầu tư xây dựng một số Trạm thực nghiệm chuyển giao KHCN tại các 

huyện, thành phố tại các huyện, thành phố, tỉnh Cao Bằng. 
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Đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, hợp tác 

quốc tế, ươm tạo, chuyển giao KHCN &ĐMST tại thành phố Cao Bằng 

- Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu, bảo tồn quỹ ghen tỉnh Cao Bằng. 

6.9. Phương án phát triển hạ tầng văn hóa, thể dục, thể thao 

- Toàn tỉnh duy trì 01 thư viện tỉnh; 10 thư viện cấp huyện, thành phố; từng 

bước hình thành hệ thống thư viện năng động, đa dạng, với sự kết hợp giữa thư 

viện truyền thống và chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ thư viện dưới 

các hình thức tại chỗ, lưu động và thông qua không gian mạng trên cơ sở liên 

thông, liên kết giữa các thư viện; đa dạng hóa các loại hình thư viện hướng đến 

phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.  

- Đầu tư xây dựng mới nhà biểu diễn nghệ thuật (nhà hát) tỉnh Cao Bằng, 

quy mô nhà biểu diễn nghệ thuật (nhà hát) tối thiểu 1.200 chỗ ngồi và các công 

trình phụ trợ khác; xây dựng nhà biểu diễn nghệ thuật (nhà hát) thành điểm đến 

hấp dẫn của tỉnh để phục vụ phát triển du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển 

kinh tế ban đêm. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, 

mua trang thiết bị biểu diễn để trở thành trung tâm nghiên cứu, biểu diễn nghệ 

thuật truyền thống các dân tộc Tây Bắc.  

- Đầu tư nâng cấp 01 Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh. Đầu tư 

xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa cấp huyện, đảm bảo 10 huyện/thành phố 

có trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông hoặc Nhà Văn hóa đa 

năng hoạt động hiệu quả. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện các công trình Trung 

tâm Văn hoá – Thể thao cấp xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. 

Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 80% xã, phường, thị trấn công trình 

Trung tâm Văn hoá – Thể thao; trên 100% số thôn xóm, tổ dân phố có nhà văn 

hóa. 

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bảo tàng tỉnh và phát huy hiệu quả hoạt 

động của Bảo tàng tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tư liệu, hiện vật, di sản. 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 01 sân vận động hiện có, 01 nhà thi đấu tỉnh; 

Đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng. 

- Đầu tư phát triển công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí công cộng ở 

thành phố Cao Bằng, khu công viên cảnh quan Bản Giốc, khu vui chơi giải trí, 

khu trượt cỏ, sân tập golf, khu lầu cảnh tâm linh; quy hoạch đất xây dựng khu vui 

chơi giải trí công cộng huyện Hà Quảng. 

- Đến năm 2025,  quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo 03 Di tích quốc gia đặc 

biệt; tu bổ, tôn tạo 50 di tích, danh thắng. Triển khai cắm mốc giới cho các di còn 

lại tích trên địa bàn tỉnh. Khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng 05 di tích cấp quốc gia, 20 

di tích cấp tỉnh. Quy hoạch bảo tồn không gian văn hóa các dân tộc phục vụ phát 

triển du lịch: Văn hóa truyền thống đặc sắc của người Nùng An; xóm Khuổi Khon 

(Bảo Lạc) - Văn hóa Lô Lô; làng Tày Khuổi Ky (Trùng Khánh)… 
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- Đến năm 2030,q uy hoạch xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa gắn với 

phát triển du lịch tâm linh (Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, chùa Phố Cũ, 

đền Kỳ Sầm, chùa Đống Lân, chùa Đà Quận). Tu bổ, tôn tạo 50 di tích, danh 

thắng. Khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng 05 di tích cấp Quốc gia đặc biệt; 05 di tích 

cấp quốc gia 20 di tích cấp tỉnh. 

6.10. Phương án phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội 

Đầu tư nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng,  cơ sở Cai nghiện 

ma túy tỉnh Cao Bằng (có thêm chức năng điều trị, chăm sóc đối tượng tâm thần) 

và Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy, hiện đang 

đầu tư xây dựng). 

Quy hoạch đầu tư xây mới cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc Người cao tuổi 

(thành phố Cao Bằng), cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc Người cao tuổi (Hòa An), 

cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc Người cao tuổi, Người khuyết tật (Bảo Lạc), cơ sở 

bảo trợ xã hội chăm sóc Người cao tuổi, Người khuyết tật (Quảng Hòa). 

6.11. Phương án quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 

Quy hoạch xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC 

từ tỉnh tới huyện, phù hợp với dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình 

hình cháy, nổ và xu thế trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu về chính quy, tinh nhuệ, 

hiện đại; đảm bảo mỗi huyện, thành phố tối thiểu 01 đội Cảnh sát PCCC. 

Hệ thống cung cấp nước cơ bản bản đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy 

theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định; bảo đảm nguồn kinh phí cho các dự án đầu 

tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp, duy tu hệ thống cấp nước PCCC.  

Phát triển đồng bộ các loại hình giao thông với yêu cầu phục vụ PCCC; mở 

rộng, nâng cấp các đường nội bộ khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu 

chế xuất… và các đối tượng quy hoạch, đảm bảo xe chữa cháy có thể hoạt động 

khi cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; cải tạo các tuyến đường, ngõ trọng điểm đảm 

bảo phục vụ PCCC. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH 

đến cấp trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các đơn vị trực thuộc và các cơ sở 

có nguy hiểm cháy nổ. Đảm bảo phục vụ nhanh nhất trong việc báo cáo lãnh đạo 

các cấp, trong việc nhận tin báo, nhất là tin báo cháy, báo sự cố tai nạn, việc huy 

động, điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy, việc chỉ huy chữa cháy, cứu 

nạn cứu hộ. Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 

trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; thông tin báo cháy và tổ chức điều 

động chỉ huy chữa cháy, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC. Đầu tư lắp 

đặt trung tâm thông tin liên lạc chỉ huy điều hành PCCC và CNCH cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

- Củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực đội Cảnh sát PCCC và CNCH hiện 

có thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Thành lập mới 12 đội 

Cảnh sát PCCC khu vực trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, gồm 09 đội 
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tại địa bàn thị trấn các huyện Hòa An, Hà Quảng, Thạch An, Quảng Hòa, Trùng 

Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm và 03 đội tại phường Đề 

Thám, xã Hưng Đạo, xã Chu Trinh thuộc Thành phố Cao Bằng. Khi thành lập 

mới các đội Cảnh sát PCCC phải đáp ứng các điều kiện về trụ sở, doanh trại, cơ 

sở vật chất, lực lượng, phương tiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an.  

Đến năm 2050, tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực đội Cảnh sát PCCC khu 

vực trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành lập; tiếp tục xây dựng 

phát triển 17 đội Cảnh sát PCCC và CNCH theo mô hình chung của Quy hoạch 

hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia. 

VII. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của Cao Bằng là 670.039 ha, trong 

đó đất nông nghiệp khoảng 628.719 ha, tăng 5.735 ha; đất phi nông nghiệp là 

39.943 ha, tăng 9.104 ha; đất chưa sử dụng 1.377 ha, giảm 14.836 ha. 

VIII. Phương án phòng, chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh 

8.1. Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh 

- Chia làm 4 vùng phòng chống lũ quét, lũ bùn đá và trượt, sạt lở đất: Vùng 

có nguy cơ rất cao, vùng có nguy cơ cao, vùng có nguy cơ trung bình và vùng có 

nguy cơ thấp, cụ thể: 

 +  Các khu vực có nguy cơ rất cao: Các khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá 

rất cao có diện phân bố lớn nhất (~110 km2) ở huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm; kế 

đến là các huyện Hạ Lang, Bảo Lạc, Thạch An, Trùng Khánh (~ 80 - 90km2); 

Quảng Hòa (~ 55km2); Hòa An, Hà Quảng (~ 20 - 30km2) và ít nhất ở TP Cao 

Bằng (~ 1km2).  

+ Các vùng có nguy cơ cao: phân bố lớn nhất ở các huyện Nguyên Bình, Bảo 

Lạc, Thạch An (200 - 250 km2); kế đến là các huyện Bảo Lâm (~180 km2); kế đến 

huyện Trùng Khánh (~150 km2); ở các huyện Quảng Hòa (130 km2 ); Hà Quảng, 

Hòa An, Hạ Lang (~100 - 120 km2); và ít nhất ở TP Cao Bằng (~4 km2).  

+ Các vùng có nguy cơ trung bình: phân bố lớn nhất ở huyện Bảo Lâm (~415 

km2); kế đến là các huyện Hòa An, Thạch An và Bảo Lạc (250 - 270 km2); Nguyên 

Bình (~220 km2); Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh (~200 - 210 km2); Hạ 

Lang (~120 km2) và ít nhất ở TP Cao Bằng (~23 km2). 

 +  Các vùng có nguy cơ thấp: vùng có nguy cơ trượt lở đất đá thấp phân bố 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích ~1148 km2, chiếm ~17% tổng diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh.  

+  Các vị trí hoặc khu vực nguy hiểm cần cảnh báo sớm: phân bố lớn nhất ở 

huyện Trùng Khánh, Hà Quảng (~185 km2); Hòa An (~170 km2); kế đến là các 
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huyện Quảng Hòa (~160 km2); Nguyên Bình, Thạch An, Bảo Lạc (~100 - 110 

km2); Bảo Lâm, Hạ Lang (70 - 80 km2) và ít nhất ở Tp. Cao Bằng (~28 km2). 

- Cần tiến hành nghiên cứu cụ thể, phân vùng, lập vùng cảnh báo, kết hợp 

với các ngành trung ương trong công tác dự báo, cảnh báo sớm vùng phòng 

chống động đất. Đặc biệt ứng dụng kết quả của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

vào công tác cảnh báo nhanh, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và người 

và tài sản. 

- Số ngày rét đậm, rét hại (Fd15) năm ở tỉnh Cao Bằng từ trên 45 ngày đến 

xấp xỉ 85 ngày, có xu thế tăng theo độ cao địa hình, nhiều nhất ở vùng núi cao 

Trùng Khánh.  

- Phân vùng cháy rừng với 5 cấp được xây dựng để cảnh báo các khu vực có 

khả năng xảy ra cháy rừng cao. Trong đó khu vực nguy hiểm tập trung tại các địa 

phương có địa giới thuộc vùng Phia Oắc - Phia Đén của huyện Nguyên Bình và 

một số khu vực tại các huyện Trùng Khánh, Bảo Lạc, thành phố Cao Bằng. 

- Các loại hình thiên tai khác như nắng nóng, sương muối, giông lốc, sét, 

mưa đá, sạt lở bờ sông... ít xảy ra và với mức độ cục bộ. Do đó phương án phòng 

chống cho các loại hình thiên tai này là tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và sự 

hiểu biết của người dân về những loại thiên đó và phương pháp phòng tránh khi 

các loại thiên tai đó xảy ra. 

8.2. Các phương án phòng, chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Triển khai đồng bộ và hiệu quả các phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật phòng chống thiên 

tai. 

Tăng cường phòng chống lũ của các tuyến sông, suối có kè bảo vệ,  phát 

triển hệ thống kè sông suối và kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai. Tiến hành 

rà soát quy hoạch hệ thống kè sông, suối hiện có, đồng thời quy hoạch nâng cấp, 

sửa chữa, xây dựng bổ sung một số tuyến kè trọng yếu. Song song, quy định về 

quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, mương và hồ công cộng thuộc địa 

bàn tỉnh. 

Xây dựng phương án PCTT và TKCN của các hồ chứa: hàng năm, tất cả 

công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều được các đơn vị và địa phương xây dựng 

phương án PCTT và TKCN và được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt theo 

thẩm quyền. 

Tập trung nghiên cứu những vùng có diện tích đất canh tác từ 30ha trở lên, 

quy hoạch công trình có quy mô cấp tỉnh quản lý trở lên.  
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 IX. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn 

diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. 

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi 

cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng với ngoại giao Nhà 

nước, đối ngoại nhân dân. 

X. Các nhóm giải pháp chủ yếu 

10.1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh 

Thực hiện đồng loạt các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

để cải thiện điểm số và xếp hạng về môi trường đầu tư kinh doanh. Mỗi chỉ số 

thành phần của chỉ số PCI giao cho một đơn vị làm đầu mối chủ trì có các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể. Đẩy mạnh hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

10.2. Giải pháp về huy động vốn đầu tư 

Dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cả thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 160,2 nghìn 

tỷ VNĐ, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 63,8 nghìn tỷ VNĐ và 2026 - 

2030 khoảng 96,4 nghìn tỷ VNĐ. 

Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, nguồn vốn hỗ trợ ODA, các nhà 

tài trợ và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư các dự án lớn về kết cấu hạ tầng 

giao thông, thủy lợi và các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Phối hợp với các Bộ, ngành ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt để 

xây dựng kế hoạch, bảo đảm các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được thể 

hiện đầy đủ trong kế hoạch đầu tư của Bộ ngành, nhằm đảo bảo vốn cho đầu tư 

phát triển. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; 

tạo lợi thế trong việc thu hút nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài. 

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút làn sóng đầu tư mới có chất lượng nhằm 

phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến khoáng sản, nông, lâm sản tỉnh 

có lợi thế cạnh tranh. Thu hút các doanh nghiệp, đối tác có công nghệ tiên tiến, 

công nghệ cao, hệ thống quản lý hiện đại; các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế 

giới; các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ các nền kinh tế phát triển: Mỹ, EU, Nhật 

Bản, Hàn Quốc… tạo tác động lan toả tích cực tới sự phát triển của khu vực kinh 

tế trong nước và nhằm vào thị trường Trung Quốc. Đẩy mạnh hỗ trợ, khởi nghiệp 

sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

10.3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 
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- Đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã 

hội của các cơ sở giáo dục; tinh giản bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của 

bộ máy quản lý giáo dục. 

 - Thực hiện tốt các biện pháp để phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao 

chất lượng giáo dục các cấp học mầm non và phổ thông, tạo nền tảng vững chắc 

cho công tác đào tạo nghề nghiệp cho người học sau giáo dục phổ thông. 

 - Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục và đào tạo. 

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả đổi mới nội dung, chương trình, phương 

pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất người học. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng 

nhu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. 

-  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng các thành tựu KHCN 

trong sản xuất, nông lâm nghiệp nhất là công nghệ cao. 

- Ban hành đồng bộ các giải pháp cụ thể phát triển thị trường lao động, đảm 

bảo kết nối hiệu quả cung - cầu lao động. 

10.4. Giải pháp về tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường 

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất theo các tiêu 

chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp 

và dịch vụ của Cao Bằng. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở và thực hiện xúc 

tiến thương mại; nâng cao năng lực cho trung tâm xúc tiến thương mại và dự báo 

thị trường của tỉnh để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Thu hút các doanh nghiệp, 

tập đoàn lớn đủ khả năng đầu tư theo chuỗi khép kín vào ngành nông, lâm nghiệp 

và hỗ trợ, dẫn dắt người dân sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. 

10.5. Giải pháp bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, 

đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế 

số, xã hội số 

- Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm, phối hợp, chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các cấp, các ngành; giữa tỉnh với các huyện, thành phố về BVMT, tăng 

trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh. Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà 

nước về BVMT từ tỉnh đến huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVMT ngày càng 

lớn, phức tạp. Xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và phát triển bền 

vững. 

- Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên cả 3 trụ cột: Chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và thời cơ, thách thức do Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại trong thời đại 

công nghệ số. 

- Cơ cấu lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng phục vụ thiết 

thực các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chuyển đổi số, 

xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tăng cường tiềm lực 

quốc phòng - an ninh. 
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- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, 

xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế. 

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ và hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển 

kinh tế số, xã hội số. 

10.6. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển 

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích trên các lĩnh 

vực ưu tiên để thu hút thêm các nguồn lực cho phát triển. 

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông, lâm 

nghiệp. 

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút nhà đầu tư. 

- Hợp tác phát triển các công trình/dự án liên tỉnh, quy mô vùng (các trục 

giao thông, công trình thủy lợi...). 

10.7. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn. 

Xây dựng lộ trình thích hợp để đẩy mạnh và kiểm soát tốc độ đô thị hóa, 

nâng hạng đô thị, sau khi đã tiến hành xây dựng, nâng cấp chất lượng hạ tầng đô 

thị tại các khu ở nông thôn giáp cận với ranh giới đô thị. 

10.8. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau như 

tổ chức hội nghị, các kênh thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở các cơ quan 

hành chính đến cấp xã, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, 

chính trị nghề nghiệp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân khi triển khai 

thực hiện. 

Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hành động, xây dựng các 

chương trình, dự án xây dựng chính sách, đánh giá và huy động nguồn lực để đảm 

bảo việc thực hiện quy hoạch có hiệu quả. Định kỳ 5 năm tổ chức đánh giá tình 

hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho 

phù hợp với tình hình thực tế. 

Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá thông qua việc xây dựng các chỉ tiêu, 

phân công nhiệm vụ, gắn với thời gian cụ thể; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện 

quy hoạch. 

XI. Danh mục các dự án đầu tư 

Có phụ lục kèm theo báo cáo tổng hợp 

XII. Cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ quy hoạch. 

Chi tiết hệ thống cơ sở dữ liệu và Danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại Phụ lục kèm theo Báo cáo tổng hợp.    

 


