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BAO CÁO 
Tip thu, giãi trInh kin doug gop di vi 

dir tlião Quy hoich tiiili Cao BIng thOi k' 2021-2030, tm nhIn dn nàm 2050 

Thrc hiên nhiêrn vu dmc giao ti Quy& djnh s 11 67/QD-TTg ngày 03 
tháng 8 nAm 2020 cüa Thu tuóng ChInh phü v vic "Phê duyt nhiin vçi 
ltp Quy hoch tinh Cao Bang thM k' 202 1-2030, tm nhIn dn nàm 2050" (sau 
day gçi là Quy hoach tinh Cao Bang), Uy ban nhân dan tinh Cao Btng dã giao 
cho S K hotch và Du tu là c quan 1p Quy hotch tinh Cao Bing. Quy hoich 
tinh Cao Btng dã dixçc t chüc nghien ci'ru và 1p dam bâo phU hcp quy djnh cüa 
Lut Quy hoach 2017 và các quy djnh hin hành. 

Thirc hin theo quy djnh tti diu 32 cUa Nghj djnh 37/2019/ND-CP ngày 
07/5/20 19 cüa ChInh phü v ly kin quy hotch tinh, UBND tinh Cao Bang dä 
ly kin cüa Uy ban Mt trn T quc tinh, có cong van s 361 2/UBND-TH 
ngày 22/12/202 1 g1ri B Quc PhOng và B Cong An v vic tham gia kin di 
vói Quy hoach tinh Cao Bng truc khi xin kin các B, ngành và các dja 
phuong, cOng vAn s 1053/EJBND-TH gAy 06/5/2022 xin kin các B, NgAnh 
và các dja phuang lan cn di vói du thAo Quy hotch. Ngoài ra, ni dung dir thAo 
Quy hoach tinh dA duc clang tài cOng khai d 1y kin gop cUa cong dng, t 
chuc và cá nhan có lien quan dn quy hoach tinh. 

VOi hcm 500 kin gop , S K hoach va Du tir cIA khn trucing phi hçp 
vi các cc quan, dan vj lien quan, don dc các dcm vj tu vn ttp trung nghiên c1ru, 
giAi trInh, tip thu và hoAn thin nii dung cüa Quy hoach tinh Cao Bang (C1hi tilt 
các n3i dung giái trInh, tiê'p thu dli vó'i j kiln thdm djnh v Quy hogch tinh Gao 
Blng dtwc thl hiên tgi các Phu 4w kern theo báo cáo nay). 

V ca bàn, các kin dánh giá dir thào Quy hoach tinh Cao Bang cIA dixçc 
chun bi dy dü, cOng phu; phü hçp vâi nhim vçi 1p quy hoach tinh Cao Bang 
cIA ducc phê duyêt và tuân thu các nguyen ttc, quy trInhlâp quy hoach theo Lut 
Quy hoach 2017. Các ni dung quy hoach dA tuân theo Diu 27 cüa Lut Quy 
hoach 2017 và Diu 28 cüa Nghi djnh s 37/ND-CP ngày 07/5/2019 cüa ChInh 
phü; bAo dAm tInh thng nht, tuân thu theo các chin luçc, quy hoach cp cao 
han; .dira ra djnh hu&ng phát trin, sp xp không gian trên toàn b không gian 
lAnh tM cUa tinh, huóng dn miic tiêu phát trin bn vItng trén ba tri ct kinh té 
- xA hi — rnOi trirng trong bi cãnh hi nhp quc th. H tMng ca s dü lieu và 
bàn d tuang di dy dñ, có d tin cy và chInh xác, Ca bàn clap ung các tiêu 



2 

chun, quy chun, l5 thut phü hçp vi yêu cu phát trin, lien k& vüng và hôi 
nhp. 

B áo cáo DMC dä thrc hin dung theo quy dnh ti mu 0 lb cüa Phu lu.c II 
Thông tii s 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/ 2022 ciia B Tâi nguyen và Môi 
truô'ng quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lu.t Bào v môi truimg nàm 
2020. V ca bàn, báo cáo dA xác djnh duçic các vn d môi tnthng chInh lien 
quan dn Quy hoch, dánh giá duçic các tác dng và d xut giâi pháp duy trI xu 
huóng tIch crc, giám thiu xu hi.r&ng tiêu crc cUa các vn d môi tmng chInh. 

Các tài lieu dâ di.ro'c tip thu, chinh sfra và hoàn thin gui kern theo grn: 
Dir tháo Quyt djnh cüa Thu tuó'ng ChInh phü; Báo cáo torn tht và Báo cáo tng 
hçp Quy hoch tinh Gao Bng, Báo cáo DMC Quy ho.ch tinh Cao Bang va h 
thng cci si dü lieu quy hoch tinh. 

Si K hoch và Du tu tinh Cao Bng trân tr9ng báo cáo Hi dng thm 
djn1i quy hoch tinh xem xét và quy& djnh./. 

No'i nhân: 

- Hôi dng thm djnh Quy hoach tinh; 
- UBND tinh Cao B.ng; 
- Lãnh dao S&; 
- Ban quãn I' dr an 1p QH tinh Cao Bang; 
- Luii: VT, THQH (K). 
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