
PHU LVC I 

NOi DUNG TIEP THU, GIAI TR!NH CAC KIEN GOP DO! vOi 
QUY HOACH T!NH CAO BANG THI K 2021 - 2030, 

TAM NH!N DEN NAM 2050 

(Kern theo Báo cáo sd22n gay L2 thángcjnarn 2022 
cüa So' K hoach và Da tir tinh C!ao Bang) 

I. CAC NO! DUNG TIEP THU 

S K hoach Va [Mu lii tinh Cao [Mng dà phi hçp vci cto'n vj tu' vn va cac 
c quan lien quan dê nghiêm tüc rà soát, nghiên cuu các kin gop ; dA tip thu 
nhng kiên lion quan den các nhórn van d chInh và diu chinh, b sung vào báo 
cáo Quy hoach tinh Cao Bng th?yi ki 2021 - 2030, tarn nhIn dn nàm 2050, gin: 

- Diu chinh b cic cUa Báo cáo quy hoach tuân thU theo quy djnh tai Diu 
27 Lut Quy hotch 2017 và DiOu 28 Ngh djnh s 37/20 19; 

- B sung các can cU 1p quy hoach tinh; 

- Tip thu vic cp nht, b sung s lieu, thông tin dánh giá hin trang phát 
trin các ngành, lTnh vrc nhu khu cong nghiêp, djch vi, du ljch, phát trin nông 
nghiêp, lao dng, vic lam, giáo diic - dào tao, hin trang phát trin và phân b do 
thj và nông thôn; môi trurng... 

- Dà lam iô han v tim nàng, th mnh và nhftng han ch, thách thrc di 
vâi phân b, sp xp không gian các hoat dng phát trin kinh t - xã hi — môi 
tr1xng trOn dja bàn tinh; 

- Diu chinh quan dim theo Chin 1uçc phát trin Kinh t - Xä hi thii kST 
2021 - 2030, quy hoach cp cao hon và thU truong, djnh hucng phát trin cUa 
Dàng và Nba nuâc; diu chinh rnOt s miic tiOu phát trin; 

- Dä rà soát, tip thu và dam bâo tInh tIch hçrp, dng bô v: phucing hu'âng 
phát trin các ngành quan tr9ng trOn dja bàn Tinh; 1ira ch9n phuong an t chUc 
boat dng kinh M - xä hi; phuong an quy hoach h thng do thj; phuong an phát 
trin mang 1ui giao thông, phuong an phát trin mang luOi din, phuong an phát 
trin, phuong an phát trin mang lu'âi vin thông, phuong an phát trin mang luâi 
thUy 1 i, cp nuóc, phát trin các khu xU 1 cht thai và nuc thai; pbucmg an phát 
trMn kt cu ha thng xà hi; phuo'ng an phân b và khoanh yang dt dai; phuong 
an bão v mOi trung, bâo tn thiOn nhiOn, da dang sinh h9c; bào v, khai thác, sU 
ditng tài nguyen và phông cMng thiên tai trOn dja bàn Tinh; 

- Dã tip thu và lam rô giài pháp v nguin lrc thirc hin quy hoach tinh; rà 
soát, b sung danh miic dir an du tu d trin khai thrc hin quy hoach tinh. 
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II. GIAI TRNH CAC MEN GOP 

1. Nhóm kin di vói ni dung phn tIch, dánh giá, thy báo v các yu 
t, diu kin dic thñ phát trin cüa tinh. 

(1) ' kin cUa B K hoach và Du tu v "các nguy cct và tác d5ng cia 

thiên tai, bié'n ddi k/il hiu trên dja bàn tinh, dê nghj ho sung dánh giá thêm. ('V 

K/ia náng chdng c/i/u tru'ó'c thiên tai cia tirng ngành trong hoçit d5ngphát triên 
kin/i te' - xâ h5i,. (ii) Tác d5ng cia phát trin k/nh té - xä h5i lam gia tang nguy cci 
rñi ro thiên tai, (iii) Phán tich nhüng thuçin lçii, khó k/ian và tOn ti cña tin/i trong 
i'rngphó vó'i thiên tai và biln di k/il hçiIu thai gian qua" 

Xin duçc giài trInh nhu sau: Trong mitc IV v thiic trng môi trrnYng, da 
dng sinh hçc, üng phó vói bin di khI hu và phèng chông thiên tai âã lam rô 

nguy co rüi ro thiên tai tác dng dn phát trin kinh t - xã hi; phân tIch nhüng 
thutn igi, khó khán và tn tui cüa Cao Btng trong irng phó vâi thiên tai và biên 
di khI htu thi gian qua và d báo khâ näng chMg chu trucc thiên tai cüa nên 
kinh t Cao Bang. 

(2) kin cüa B Nông nghip và Phát trin nông thôn "Ve' thy'c trQngphát 
triê'n ngành tróng trQt: d nghj bd sung sc4 lieu ye' san lup'ng lwig thirc bin/i quán 
dcu ngithi và dan/i giá khá nàng dam bâo nhu cáu lu'o'ng thy'c cho nhán dan ci'ta 
vuing, gop phn dam báo an ninh lwcing thl!c quO'c gia" 

Xin dugc giâi trInh nhu sau: Báo cáo quy hotch chü yu tp trung dánh giá 
v quy mÔ diçn tich phát trin nông nghip, khong di vào phân tich san luçmg, san 
phârn c1i th cüa ngành. 

2. Nhóm kin ti vói ni dung v thiyc trng phát trin kinh t - xä 
hi và sfr diing 1inh th 

(1) ' kiM cüa Bô K hoch và Du tu 

- ' kiM "Ve' hin tr41ngphát trie'n nOng nghip, can ha sung phán tic/i các 
"nit that" trong vic phát trie'n chuai giá trj nOng san, giá trj kinh ta cao cia tin/i. 
Dé nghj ha sung them p/ian tic/i k9 1w5'ng ye' vic phát trie'n cym lien Mt ngành 
nOng san, thñy san trên dja bàn tinh, dan/i giá k/ia náng cung i'ng cia các djch 
vy he' trçl trong các chue'i giá tn nOng ng/iip. Be' sung p/ian tic/i, dánh giá lam 
nOi bit nhffng the' mgnh dIc tru'ng ye' nOng nghip cia tIn/i; de'ng t/i&i xác df n/i 
day di nhfrng te'n tçii, k/ió k/ian, cci h5i, iliac/i t/it'c cia giai dogn tru'ó'c và nhmn 
din n/ithig vdn de' can giai quye't trong thai /çj) quy hoçich giai dogn 2021-2030, 
tam nhIn den narn 2050. DOn/i giO, lam no hon ye' tang trwO'ng và c/iuye'n d/ch cci 
cáu ngàn/i nOng nghip, de'ng thai lam nO du'cic tie'm nang, the' mgn/i và k/ia náng 
phOt tnie'n; sy ge'n Mt giii'a phOt tnie'n nOng ng/iip vó'i phOt trie'n di, 1/c/i." 

Xin dugc giãi trInh nhu sau: NhIn chung, trInh d phát triM nông nghip 
cüa tinh Cao Btng con thp, chua hInh thành dugc các chui giá trl nông san và 
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trin cirn lien két ngânh nông san va djch v M t1V trong cc chui giá 
trj nông nghiêp trCn dja bàn tinh. Trongphn dánh giá hin tring phát trin nông 
nghiêp dà clanh gia iô, day du nhUng ton tai kho khan, co hôi, thach thuc, lam 
rO hon ye tAng trung và chuyên djch eo cü ngành nông nghiêp cüa giai don 
trixâc và than diCn nhng van dé can giái quyCt trong thai kr quy hoch giai don 
202 1-2030, tam nhIn den nAin 2050. 

- Y kiên "Vic dánh gia thrc trgng lang nghe con s sal, chwa nêu r6 1nzc 
d5 dóng gop cüa lang nghê trong phát trién kinh tê-xâ hi cia dia phu'crng, ddc 
bit dánh giá vic báo tOn vàphuvng htr&ngphat trién các lang nghe truyen thoXng  
trên dia bàn, vi day là int trong các yê'u tñ lam ci so dphát trin du Ijch cza 
tinh giai doan tO'i." 

Xin duic giái trInh nhu sau: Cao BAng không phãi là tinh có nhiu ngành 
nghe TTCN và lang ngh. Báo cáo dA dánh giá hin nay, trên dja bàn tinh Cao 
BAng chi có 10 ngh clang hoat dng ti 21 lang ngh bao gm các ngh: dt tM 
cam, lam giây do, clan lát, lam bánh, rèn düc, lam ngói, dithng phên, min dong, 
chtm khAc bc, ... mang tInh thôi vii, thyi gian nông than, giài quy& viéc lam cho 
khoàng 2.000 dn 2.500 lao dng nông nhàn vi mirc thu nhp bInh quân khoàng 
1,5 - 2,5 triêu dông/nguyj/thang 

Co 05 lang ngh duGc UBND tinh cong nhn gm: (1) Lang ngh lam 
dung phên BO Th (thj trn HOa Thuân, huyn Quàng HOa); (2) lang ngh lam 
huong thao mOc xom Na Keo (xã Truong Ha, huyên Ha Quang') (3') Lang nghê 
rén Phüc Sen (xA Phüc Sen, huyn Quãng Hoà); (4) Lang ngh huong Phia ThAp 
(xA Phüc Sen, huyên Quâng Hoà); (5) Lang ngh giAy bàn Quc Dan (xâ Phàc 
Sen, huyên Quàng Hoà). Hoat dng cüa các lang ngh vn mang tInh cá th, chua 
cO co ch hp tác gifla các ho gia dInh lien k& san xut theo mt quy trInh san 
xuAt ya tieu thii san phm cUa Cao BAng. 

- kin "Vi thcc trgngphat trin thiong mgi, dfch vy: D nghj bá sung 
dánh giá them thy'c trgng h tMng kIt cdu hg tang ban buOn "cho' ddu mói2, ban 
lé chcr truyln thIng, chci hgng 1, hgng 2, hgng 3, tha hang tin lcii...), hç1  thông 
trung tam hi chçi trie2n Mm, trung tam logistic; th'c trgng dOng gop cia ngành 
thwcrng mgi vào tang trithng GRDP cüa tinh; thicc trang chz the kinh doanh 
thtccing mgi sI doanh nghiép, hp tác xâ, h kinh doanh. Phán tIch chuyên d/ch 
ccr clu tüng iinh vcc cl/ch vu (trang 74 cn dánh giá cy thl han, trong dO can 
phán tich sázi sy' chuyln d/ch co' cá"u dli vOl Th'zh vy'c cl/c/i vy cha ylu dóng gOp tj; 
trQng Mn trong khu vy'c d/ch vy nhw: dch vy dii if ch, d/ch vu van tái, thu'ang mai 
ban buOn ban lé, kinh doanh Mt dç5ng san, tài chinh-ngan hang..." 

Xin duoc giâi trInh nhu sau: Trong imic 1.4 dâ lrn rO thirc trrng phát trin 
thu'ong inti, boat dng xut nhap khAu. . .có so sánh yâj các tinh trong ving và 
cho rAng hoat dng thuong mai cOa Cao BAng vn chum phát trin so vâi lthu virc 
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và cã mthc; các doanh nghip hoat dng thuong mai - djch vi,i trên, 
 dja bàn quy 

mô nhô be, vic huy ctng ngtln vn kinh cloanh con nhiêu han chê nên rat khó 
khän trong vic m rng ngành ngh san xuât, kinh doanh. Hoat dng kinhdoanh 
xut, nhp khu chua tao duçic ngun hang n djnh lâu dài. Diêu kiin c chê chInh 

sách, cc s ha ting các khu kinh th cüa khu cOn nhiêu han chê, kinh tê cia khâu 
chrn &rçc phát buy, chua tuccng ximg vói tim nàng the manh cUa tinh. 

Dng thôi ci1ng dâ lam rO, tinh dn 2020, trên dja bàn tinh Cao Bang có 81 

chç, m@ d bInh quân là 0,49 chcilxâ, phu?rng, chi so nay thâp hcin vâi mirc bInh 

quân cüa các tinh lan cn và Ca nuóc (0,7 1 chcil xa,phi.thng). Ban kInh phic vi 

cüa 01 chçi tai  Cao Bang bInh quân là 5,2 km, trong ó, dja bàn co ban kInh phçic 

vii bInh quân nhO nht cUa mt chg thuc v TP. Cao Bang vci 1,95 kmlchçc và 

cao nht thuc v huyn Nguyen BInh vci 6,47 kmlchg. Trong tng so 81 chcc có 

2 chg hang I, 10 chçi hang II và 68 chq hang III, và 01 chq tam... Dánh giá nhu 
th là phü hçp và dü rO vi thrc t cüa Cao Btng. 

(2) ' kin cüa B Lao dng, Thuang binh và Xã hi "Ve giáo dyc nghê 

nghip: D nghj dánh giá kjY han thy'c trgng giáo dyc ngh nghip, trong do dánh 
giá v ming lithi co' sO' giáo dyc ngh nghip (các trithng cao dcng, trung cá'p, 
trung tam giáo dyc ngh nghip...), quy mô tuyn sinh, dào tio; chat lumg ngun 
nhân luc, t,3' l lao d5ng qua dào tgo nOi chung và t l lao d5ng qua dào tgo CO 

bang, chthig chi ('bO chi tiêu tj l lao d5ng qua dào tgo ngh; nuc d5 dáp zng 
nhu cáu nhOn ly'c qua dào tgo cho phát trié'n kinh tl - xâ h5i cña tinh th&i gian 

vzra qua 

Xin duçic giài trinh nhu sau: V thrc trang giáo dic ngh nghip, trong do 
dánh giá v mng 1ui cc s giáo dic ngh nghip (cac trumg cao dng, trung 
cap, trung tam giáo diic ngh nghip...), quy mô tuyn sinh, dào tao; cht luqng 
ngun nhân 1irc... da có dugc cp nht inirc d khác nhau trong báo cáo, tuy 
nhiên GIao dic ngh nghip cüa Cao Bang hin nhu cu ngui hçc chua nhiu, 

khó tuyn sinh. 

(3) ' kin cüa B Giáo due và Dào tao 

- kin v "Di nghj rà soát, thng nhát thông tin v t) l lao d5ng qua 
dào tao có bang ccp chtng chi (VI dy: Myc 2.2 trang 64 nêu l lao dng qua 
dào tio có bang ccip ch&ng chi dQt 21,8% trong khi do l nay tgi Biu 6 trang 

70 là 20%)." 

Xin duçic giâi trIth nhu sau: TSr 1 lao dng qua dào tao  và  TSr  l lao dng 

tü 15tuôi tth len dang lam vic dà qua dào tao  là 2 chi tiêu khác nhau, vi 4y s 

lieu có khác nhau. 

- ' kin v "Di nghi bd sung thuyet minh lam cc' sO' xác djnle các myc tiêu, 
chi tiêu tinh toán cy the' trong quy hogch de' dam báo phwc'ng an thuye't phyc, phii 



hQp, khá thi, dam báo 1iê cngj4i,, cia ngzthi
chir Iung giáo dic và 

phà hQp vó'i náng 4tc quáii ij, diii hành Co tInh toán gcn vái ngudn lyc tiic hin 
doi ngii giáng viên, kháf toán kinh phI thuc hiên, qujY d6t). Sá llrçing co' sO' giáo 

dyc cia tinh xác dinh den nãm 2025 và 2030 can turing thIch vOl c4c báo tdng quy 
mo tré em, hQc sinh cáa thng tha bàn tinh, dic báo thing kê v s dan trong d 
tuOi di hQc, dw báo phát trin các câ hQc, dOn s dO thf và di dOn lao dng, 

Xin duoc giái trInh nhu sau: Phuong an giáo dic duc dua ra trên Co th tp 
hop kiên nghi cUa chInh quyn cap huyên là dcm vj quán l giáo diic cp dja 
phuong, hiêu rô thuc tê dja bàn, kêt hop vói S giáo diic và Dào tao các cp h9c 
THPT, dy nghê, vi 4y các muc tiêu du'a ra darn báo tInh khã thi dM vó'i môt tinh 
mien nüi, dja hInh và dt xây dirng có nhiu kho khàn nhu Cao Bang. 

(4) kin cüa Uy ban Dan tc "Cao Bcng là tinh cO 34 dOn tç5c thiu s 
vO'i 503.167 ngwài, chiêm 94,88% dan sá toàn tinh. Trong do tjY l h5 nghèo chiê'm 
32,0%, ho can nghèo chilmn 13,6%. Vi v& quy hogch chung ccn bá sung dánh giO 
th'c trgng, nguyen nhOn và djnh huáng wu tiên phOt trién kinh té van hóa, xã hOi 
dôi vO'i vIng DTTS trên dfa bàn tinh, phü hQp vol mnyc tiêu tIch hQp các chInh 
sOch dâ dtc'c Dáng, Nhà nu'óc xOc dinh," 

Xin duçic giài trInh nhu sau: Cao Bng là tinh có tr l dan tc thiu s cao, 
chirn 94,88% dan s cüa tinh và phân b rng khp trén toàn b lânh th tinh 
nên thc trang dói, nghèo cüa tinh cüng là thirc trang dói nghèo cüa dng bào dan 
tc thiu s, không có riêng Vüflg dng bào dan tc thiu s. 

(5) kin cUa tinh Son La: v b sung ni dung "Xác djnh nhthig tn tqi, 
hqn ché' ccn giái quyeXt,. phân tIch, da'nh giO diem ingnh, diin yê'u, ccr hói, thOch 
thi'c" vào Phdn lid' tháo Quy hogch tinh báo dam theo quy dinh tqi diem d khoán 
2 Diu 28 Nghi djnh so' 3 7/2019/ND-cp ngày 0 7/5/2019 caa ChInh phi ". 

Xin duoc giâi trinh nhu sau: Ni dung "Xác djnh nhüng tn tai, han ch cn giài quy&" cia duçic th hin tai mic X. "Danh giá tng quát thirc trang phat triên 
tinh cao b&ng dn närn 2020" trong Phn II; ni dung "phân tich, danh giá diem 
math, dim yu, co hi, thách thü'c" duoc the hin tai rn1ic 1.3. "Dánh giá nhttng 
dim math, dim yu, co hi, kho khàn thách thüc theo mo hInh SWOT" trong 
Phn III cUa Báo cáo Mng hop. 

3. Nhóm kin di vó'i ni dung v djnh hmro'ng quy hoich phát trin 
tinh cao bang tho'i ky 2021 - 2030, tam nhin den 11am 2050 

(1) kin cUa B Tài nguyen và MOi trung "Vi quan dio'm, mnic tiéu. xeJ1l 
xét rà soOt muc tiêu, chi tiêu v quán i chdt thai rOn, chOt thai nguy hgi cho 
phà hip vO'i Quyo't djnli so' 49i/QDTTg ngày 07 tháng 5 nám /2018 cza Thi 
twang ChInh pht phê duyêt diu chinh Ghiên iu'cxc quóc gia ye quOii lj tOng /ip 
chd't thai ro'n dIn nOmn 2025, to'm nhIn dIn nOmn 2050, Quyêt djnh so 450/QD-TTg 
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ngày 13 tháng 4 nárn 2022 c T/n tiràng Chinh pin phé duyt Chin lwc báo 
v inói trzth'ng quc gia dên náni 2030, tam nhn den nàm 2050, theo do bô sung 
clii tiêu cy the ye thu gorn, xir lj chat thOl ran, chat thai nguy hgi và nu'O'c thai 
sinh hoqt; không dwa chi tiêu v tj' l co' sO' gay ó nhiêrn môi trmg nghiêm trQflg 
du'çic th ij dgt 100%; ai) quan Mi, myc tiêu ip quy hogch cOn the hin rö quan 
dim lãy tài nguyen nithc là yêu tO cOt lôi, phI hçip vO'i quy hoçwh tài nguyen nu'O'c. 
Hoit d5ngphOt trin kinh tl - xä h5i cña tinh phOi gOn vO'i khO nOng nguOn nu'O'c, 
bOo v tài nguyen nu'O'c, khOng vu'crt qua ngtcö'ng khai thác dôi vat cOc tOng cht'a 
mcOc và cO cOc bin phOp bOo dOm dO'i sOng dOn cit theo quy djnli tii khoOn 1 
Diu 5 cia LuIt s 35 sia dOt, bO sung m5t sO diêu cña 37 Lut có lien quan den 

quy hogch." 

Xin duqc giài trInh thu sau: Dã tip thu v chi tiêu môi tru?mg. Quan diem 

Iy tài nguyen rnthc là yu t c& lôi, phü hçTp vói quy hoach tài nguyen nuâc, hoat 
ctng phát trin kinh t - xà hi cüa tinh phài g.n vi khà näng nguôn nuc, bào 
v tài nguyen nuóc, không vugt qua ngung khai thác di vi các ttng chüa nuc 

và có.các bin pháp bào dam dyi sang dan Cu dâ duçc quát trin trong djnh huóng 

khai thác, bào v và sii'r diing hiu qua tài nguyen nuc. 

(2) ' kin cüa BO K hoach và Du tu 

- V "Báo cáo QUy hogch tinh Gao Bang d ra: 03 d5tphá và 03 nhiçm vy 
trQng tOrn. N/rn' vy, ngoài nhiçm vy thi nhO't nêu trên, 02 nhim vy trQng tOrn cOn 
lçii du'crc hilu là trQng tOrn u'u tiên phát triln 02 ngành du ljch, kinh tl cI'ta khdu 
và nông nghip. Tuy nhien, cOc nhirn vu nay cn phái dánh giá dcy dü them dl 
dam bOo thzrc hin các khOu d5t phá ma tinh dy' kiln xác djnh trong quy hoçich. 
DOi vâi 03 ni dung dtrc 4ra chQn dl dt phá, BOo cáo chita chI rö du'Q'c day 
chInh là the mgnh sOn có cüa tinh Gao Bang và chu'a phIi hQp v&i cOc n5i dung 
d5t phO t1i Nghj quyêt sl 01-NQ/TU ngày 11/11/2020 dO dwcic Dii h5i dgi bilu 
DOng b5 tinh Cao Bang lO'n tht'r XIX, nhiçm k)) 2020-2025 thông qua." 

Xin duc giài trIth thu sau: 03 dim nghën hin nh.t cüa Cao Btng là: môi 
truông du tu (näm 2021 dung cui cüng trong bang xp hang v môi trung dâu 
tu); ha tang kern phát trin và cht luçing ngun nhân 1ic thp, do do Quy hoach 
Cao Bng xác djnh 03 dt phá nhm giài quy& các dirn nghn nay. COn v nhirn 

v11 trQng tm duc xác djnh trên Co s thirc hin t& dt phá và phát huy tim náng, 

th math  cüa Cao Bang là du ljch gn vói Kinh t cüa khu và phát trin nông 
nghip theo huóng nông nghip hang hOa, 1rng diing cong ngh cao, san xut an 

toàn, httu Ca, xanh, sach,  dc san. 

- V "Dl nghj cOn nh& ly'a chQn m5t sl ngành, phOn ngành trQng tOrn, 
quan trQng cO val trO dgn dat phát lriCn kinh tl- xO hç5i tinh trên co sO' cOc ngành 
kinh te chInh ('nOng nghip, cOng nghip, djch vy) phit hcrp vat quan dilm, tm 
nhIn, muc tieu dO dl ra cho thai /çj) 2021-2030, tm nhIn dIn nOm 2050. 
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Xin duçrc giãi lrInh nhu 'cdôt phát và các nhiêm vi trng tarn cüa 
Cao BAng dä drçc tháo 1un, hi tháo xin kin và ducic si,r c1ng thun cao cfia 
cac s, ban, ngành va cac dja phuong cüa tinh; duçc Ban clii dto, Thung trirc 
Tinh üy, Ban Thung vii Tinh üy và Ban Chap hành Tinh Uy dng thun. 

- Vê "phu'o'ng hu'ó'ngphat triên ngành dfch vy: Trên co' s& ni dung Ghin 
lu'çic phát triên du llch Vit Narn din na/n 2030 dircic 77th tu'óng ChInh pith phê 
duyêt tgi Quyet dfnh so 147/QD-TTg ngày 2 2/01/2 020, ngoài các djnh hwó7lg, 
inuc tiêu trong Báo cáo, d nghj tinh wu tién tap trungphat trin Khu du ljch thác 
Ban GiOc, trong do dê xuát mO hinh/co' chê chmnh sách dac tlthho'p tác phát trin 
vó'i Trung Quoc, báo dam quôcphOng, an ninh, giü' gin dwO'ng biên gió'i. D mighj 
can nhàc khOng du'a d/nh hu'O'ng xay dy'ng, phát triJn Casino (trang 384,); trong 
Báo cáo xáy dy'ng và kinh doanh Casino là iinh vu'c kinh doanh CO dieu kin, d 
nghj tinh xây dy'ng thành dê an riêng, báo cáo các câ cO thdm quyen xem xét, 
quylt djnh." 

Xin chnc giãi trInh nhu sau: Báo cáo quy hotch v du ljch dA quan trit 
Chiên 1u'çc phát trin du ljch Viêt Nam ctn nAm 2030 duac Thu tuâng CliInh phü 
phê duyt tai Quyt dijnh s 147/QD-TTg ngây 22/01/2020, Du ljch là th mtnh 
và duçc u'u tin phát trin, không chi thác Bàn Gic, cong viên dja chit non nuc 
Cao Bang ma nhiu không gian du ljch khác cüng cluçc khai thác d du ljch Cao 
B&ng thuc s1r trâ thành ngành kinh t müi nhçn cUa tinh. Báo cáo dã tip thu, bO 
1mb vuc kinh doanh casino. 

- V "Ddi vái d/nh hung phát trijn 02 san gOn sán gOn Phan Thanh, 
huyn Nguyen Blnh và Khu nghi du'&ng kIt hQp san gón xà Dinh Phong, huyên 
Trüng Khánh (trang 776)) d nghj luan ch&ng, lam rô, dánh giá 1c9 ye nhu câu, 
hiu qua ddu tw trên dia bàn, sir pith hcip vO'i tthig thai kj)phát triên, viêc báo ye 
tài nguyen mOi trzràng. Ngoài ra, quy hoqch san gOn cn pith hctp vO'i các quy 
hogch khác có lien quan, ddng thai dáp thig quy djnh tgi Nghf djnh si 
52/2020/ND-CF ngày 2 7/4/2020 cüa ChInhphm ve dau twxáy dy'ng và kinh doanh 
san gOn, Luat Ddu tim' nám 2020 và Nghj djnh hwó'ng dJn thi hành Luat Dáu tim'." 

Xin duc giâi trInh nhu sau: D phát trin du ljch và cAn cü thu cu và khà 
näng phát trin mon golf, v dài ban djth huang phát trin 2 san golf là phü hçip. 

- V "Phdn bl khóng gian phát triln khu cong nghip, khu chê' xuá't, khu 
logistic trung chuye'n hang hóa và cymn cOng nghip cO sy' khOng thIng nhOt ye so 
lieu ('gifra trang 351 và trang 700) và cO sy' trimng lap (giü'a trang 351 và trang 
579,). Dli &1 tang them v khu cOng nghip, 01 khu chl xult, 02 khu logistic 
trung chuye'i'z hang hOa và 06 cymn cOng nghip d nghj phân tIch, djnh hu'O'ng ye: 
( Ngumm lwc dlu tim' xáy dyng h thIng hg Ung trong khu cOng nghip, kin, chl 
xuth, khu logistic, cumn cOng nghip; ci,) Thu hit ngun nhán iy'c cho các doanh 
nghip du tim' khu cOng nghip, k/ui chl xudt, khu logistic, cymn cong nghip, (iii) 
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Pliirong an phát trién nhà ó' cho cong n/iOn và các cOng trInh tiên Ich phyc vy cho 

ngu'O'i lao d5ng." 

Xin duc giài trInh nhu sau: Trang 351 là các Khu ch xut, CCN, tiêu thu 
cong nghip trong khu kinh t cira kMu, cèn trang 579 và trang 700 là KCN, CCN 
toãn tinh. Phirang an quy hoch phát trin KCN,CCN cüa Cao Bang cüng âà duc 
tInh toán, can nhc k5', có tinh d khà näng khai thác hiu qua tuyn cao tôc DOng 

DAng - Trà LTnh duçrc hoàn thành giai don I vào näm 2025 và clt dugc si dOng 

thun cao. 

- V "Bó sung phwo'ng an phOt trin vitng khó k/ian, dc bit khó k/ian (xâ, 

thj trO'n min nii, viing cao, vIing d4c bitt khó k/iOn)" 

Xin duqc giài trInh nhu sau: Cao Bng là tinh min n1i, biên gii, dja hInh 
nüi cao, dc nen h,u ht là vñng khó khn, dc bit huyn Bâo Lac, huyn Bâo 

Lam là vüng khó khän và dc bit khó khän cüa Cao Btng d duqc nghiên c1ru và 

có phuong an phát trin. 

(3) ' kin cUa B Nông nghip và Phát trin nông thôn "Phu'o'ng hitO'ng 

phát trin các linh vy'c san xuO't mO'i chi d cp din sO' lu'cing, logi cay trng, vt 
nuOi. Dê nghj nghiên ci'ru, bO' sung các n5i dung. phát trié'n nOng nghip theo 
hu'áng sinh thai, hüu co', kin/i tO' tucn hoàn, phát thai các-bon thdp, than thin vâi 

mOi tru'àng và thIch iiig vó'i biê'n ddi khI hau,  xOy dyng chi dOn dja lj, truy xua't 

nguOn gOc cho các san phdm; thirc hin hiu qua chwo'ng trInh mi xO m5t san 
,-,Am rmp" 

Xin duc giài trInh nhu sau: Dä duçc th hin i quan dim và djnh hrn9ng 

chung cho tt cà các cay trng du phát trin theo hurng sinh thai, hiru cd, kinh 

t tun hoàn, phát thai các-bon thp, than thin vói mOi tru&ng và thIch üng vói 

bin dM khI hu và gtn vi thtrc hin hiu qua chuang trInh mi xã mt san phtm 

ocop. 

(4) ' kin cüa BO COng thucmg 'D nghj lam rö các ni dung Phuctng an 

phát triO'n din và mgng luài c4'p diçn tgi các trang 642-654 cña Báo cáo tOng 
hcip quy hogch tinh Gao Bang nhu' sau. Phu'ong an dá'u nO'i thiy din nhO Bàn 
Ngà và thzy diçn Bàn RO'n a cd'p din áp 110 kVv trgm biê'n áp 220 kVBào Lam 
là chwa p/li hop vó'i Quy hogch phát triO'n diçn ly'c tin/i Cao Bang dwcic duyt (các 
thzy diçn nhO Bàn Ngà và Bàn RO'n du'çrc dO'ii nO'i a cO'p din áp 35 kV,)." 

Xin duçc giâi trInh nhu sau: Phuang an du ni thüy dien nhO Bàn Ngà 
(24MW), Bàn Rin (18,6MW) cIa duçic diu chinh cl,u ni v cp din áp 110kV 
v tram bin áp 220kV Bâo Lam d dam bào giâi tOa cOng suit. Hin ti các dir 

an nay dang trin khai thi cOng. 

Phudng an phát trin mng luoi din tinh Cao Bang cIa cp nhtt dr thào 
QUy hoch tmnh Cao Bang thii kSr  2021-2030, tm nhIn dn näm 2050 vói Quy 
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hoch phát tri&i din 1rc qucgiwgjajdj1  2021-2030, tm nhln dn näm 2045 
dang trinh Thu tung ChInh phü phê duy& vâ k thüa Quy hotch phát trin di n 
lrc tinh Cao Bang giai doan 2016-2025, có xét dn näm 2035 dä dtr ic B truing 
B Cong Thuang phê duyêt tçti Quyt djnh s6 1920/QD-BCT. 

(5) ' kin ci:ia B Giao thông vn tãi 

- V "Thuyt minh trong h sa quy hoach c/ma dy báo nhu cáu 
Vfl tái 

hang hóa, hành khách, d nghi bá sung kit qua dt báo nhu cdii, phdn chia theo 
các phircrng thic vn tái, các hành lang lien tinh, lien huyen d lain cci so' cho vic 
hoqch djnh quy mO, thai diem ddu tu cing nhu' vic dánh giá, sip xê'p th.' ty' u'u 
tiên dáu tu' các tuyê'n giao thong dwàng bç5." 

Xin ducic giâi trInh nhu sau: Báo cáo quy hoach tinh Cao Bang chU yu tIch 
hçn mang luâi giao thông. Cao Bang chi có phucing thirc vn tái dung b là chü 
yêu, du?ing thüy không dáng kê, du'ng hang không sau nàrn 2030 rn9i có. 

-V "Hin nay, lcd hoach trung han giai doan 2021-2 025 cáa Bç3 GTVT 
không Co danh inyc các tuyê'n quo'c l7: 3 (dogn C'hci MOI — Cao Bdng,), 4A, 4C, 
dwOiig Hd hI Munh. Vi vy, d nghf UBND tinh Gao Bang rà soát, không dira 
các ni dung ddu tu' nâng cip, cOi tgo trong ni dung thuyê't minh quy hogch.." 

Xin duo'c giãi trInh nhu sau: Tuy trong k hotch du tir cong trung htn 
202 1-2025 cüa B GTVT chua có danh m1ic các tuyn quc 1: 3 (don Chç Mâi 
— Cao Bang), 4A, 4C, dithng H ChI Minh, xong vic nâng cp, cái tao tuyn nay 
là rat Câfl thi& khi chLra có các tuyn cao tc kt ni Cao BAng vâi các trung tam 
kinh th lan cUa vüng. Do do quy hoach tinh Cao BAng vn dua vào quy hoach va 
duGc uu tiên giai doan sau nàm 2025. 

(5) ' kin cüa B(I Xây dirng 

- V "Phu'ong an phân vIng: Bd sung lugn ct cci sOphán vIng, lam rO su' 
cdii thidtphân các tidu ving trong cácphán vingI, II, III (vicphán các tiêu ving 
nhir dd xudt là chtca hçtp lj, khóng lam rö mdi lien kIt, càng nhw mdi quan h kinh 
tl - xd hi giia các tiêu vling hay gifra các khu vy'c do thi, vuing nOng thOn, khu 
kinh tI ci'ra kháu và các khu du iich djch vy...), vic xác djnh các phdii yang hay 
tiêu vuingphái du'a tren co' sO' các yê'u td diu kin 4t' nhiên, ranh giO'i hành chInh, 
hg tdng giao thông kIt ndi, van hóa, kinh tl - xa hi, an ninh quOc phOng." 

Xin duc giài trinh nhu sau: Cao BAng phân thành 3 vüng phát trin là phü 
hp Ca v các yu t diu kin, dc dirn tir nhiên; mi lien kt kinh t; trInh d 
phát trin va mang luâi ha tAng giao thông kt ni ni vüng và lien vüng. 

- V "Djnh hu'âng phán bi khOng gian phát tridn kinh tI: Lam r5 d.inh 
hu'óngphát tridn nOng lam nghip, khai khoáng, du ljch, dch vuphii hcip vO'i các 
quy hogch ngành Thih vy'c. D nghj barn sat các dfnh hu'ó'ng, quy hoach Khu kin/i 
tIcia khdu tinh Gao Bdng dIn näin 2040 d5du'o'c Thz twang Ghunhpinphe duyt 
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tgi Quyt djnh s 295/QD-TTg ngày 02/3/2022 (lien quan dê'n vj trI, quy mô, tinh 

chá't các khu dii lich, thwo'ng mcii, kinh tê cica kháu, khu - ciim cong nghip...)." 

Xin duqc giâi trInh nhu saii: Các vüng du xác djnh rô djnh hu&ig và phân 
b không gian phát trin các ngành nông lam nghip, cong nghip, du ljch, djch 
vii phü hcip vói các quy hoach ngành lTnh vrc. Dông thM cOng da barn sat các 

ctjnh huâng, quy hoch Khu kinh t cra khâu tinh Cao Bang den närn 2040 áã 

duçic Thu tung ChInh phO phê duyt tai Quy& djnh s 295/QD-TTg ngày 

02/3/2022. 

- V "Djnh hu'óngphát trien khóng gian h thing do th/: B sung lun cii', 

dir báo dan sc4 và lao d5ng, trong do lam rö: Djch cii' dan sd trong vitng Trung dii 

vO Min rniphIa Bac và cia Tinh, tO'c d5 tang trithng dan so toàn tmnh và khu vcc 

do th, iugn ci nliu cá'u phát trie2n dii ijch aocii hInh du ljch, hç thông diem, tuyên 

dii ljch...). Vic tang t3' l dO llij hóa (trong do tang dan s dO thj do mO' r5ng do 

thj do sap nht các xâ lan can, du tu' các xa dgt tiêu chudn dO thj cn xem xét ci 

th dOnh giá k/ia näng ma rç3ng sOp nh(Ip, nOng locii khu vz!c nào (thành l4p tli/ 

trdn, si'rc hzt ddu tu; hInh thành dO thj inó'i...), dam bOo phIi hçrp vat thirc tiên phOt 

trién và ngun lyv cza dja phu'cimg trong giai docin tó'i." 

Xin duçic giài trInh nhu sau: Djnh hurng phát trin không gian h thng do 
thj dä can cü vào tc d tang dan s trung bInh giai don 2011-2015 là 0,37% và 
giai dotn 20 16-2020 là 0,43%, trong do tang tr nhiên là 0,95% và 0,59%. Tinh 
Cao Bang không có dan s tang cci h9c, chi có dan s xut cu. Tc d tang dan so 
do thj giai doan 2011-2015 là 1,96% và giai dotn 2016-2020 là 4,65%, t' l dO 

thj boa nàrn 2010 là 19,23% dn näm 2020 tang len 25,51%. 

(6) ' kin cüa TJy ban Dan tôc 

- V "KhoOn 3.2, Myc III, Phán III, "Phu'ong hithngphOt trin ngành cOng 
nghip" (tr.335): d nghi quy hoçich ccn quan tOrn tO'i vdn d vphOt trkn nóng, 
bOo v mOi trw&ng, dO thj hoO tr phát, y tl - giOo dyc, an nm/i tr(it ty' và cOng 
bang xâ hi. De nghj bd sung da'nh giá vO d xuát giOi pháp nOng cao náng suát 

lao d5ng." 

Xin duçc giãi trInh nhir sail: D6i vói Cao Btng là tinh chua phát trin, cOng 
nghip, các khu, cvrn  cong nghip c bàn chua phát trin, cho nên chua có vn d 
phát triên nóng, bào v rnôi truông, do thj hoa tr phát, y t - giáo dçtc, an ninh trt 
tir và cOng bang xâ hi. Giài pháp nâng cao näng sut lao dng dâ dugc d cp 
trongcác nhórn giâi pháp phn IV. 

- V "Myc IV, Phcn III, "Phu'cmg hu'O'ng tá chic khOng gian các hoçit d5ng 
kinh t xà hi trén dja ban tinh" ('tr410,): d nghj bd sung myc "Phu'o'ng On phOt 
trin nhü'ng khu vy'c khO k/ian, dic bit khO khan trên dja bàn tinh" vO d nghj 
du'a ra myc tiêu cy th v giOrn nghèo. De darn bOo myc tiêu dt ra ccn pliOl cO 
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dánh giá chi ti& các chi tiêu vhat4ng, co' sà vat cMt, dan Cu; nguii lao dng, 
giáo dic, y té, van hoá, kinh tê, xâ hOi caa khu vu khó k/ian, dáC biêt khó k/ian 
lain cc' sà cho phu'ong an quy hoqch phát triên khu vrc" 

Xin ducic giái trInh nhu sau: Quy hoach Cao Bang dâ chia thành 3 tiu vüng 
phát triên (vüng lien huyen), mi tiu vüng phát trin 1i chia theo các vñng nhó 
han, ngoài ra con cO phrnng an phát trin cüa t&ñg huyên có tInh dn câ vunghf 
khó khan, do do không nhât thiêt phài b sung miic "Phuang an phát trin nhüng 
khu vuc kho khän, dc biêt kho khAn trén dja bàn tinh. 

- V "Myc IV Phn III, "Phicong huáng td chic khOng gian các hogt d3ng 
kinh tê, xã hi trên dfa bàn tinh" tr410: d nghi bd sung myc "Ba trI khOng gian 
cac cong trInh, d an quan trQng, càc vüng báo tn dâ dwc xác dfn/i & quy hooch 
cap quOc gia, quy hogch ving trén ia bàn tin/i" và d nghi p/ian tIch sáu và lam 
rô các giái pháp ye báo ton, phát huy bàn sc van hóa dan 45c, xóa dói giáni 
nghèo viingDTTs." 

Xin chsoc giái trinh nhu sau: Các cong trInh báo tn cp quc gia cOa Cao 
Bang không nhiu, báo tn các di tich ljch sü, van hóa dã du'cyc th hin trong các 
phuo'ng an bào tn và phát huy giá trj van boa cac dan tc va phuorng an phát trin 
du lich. 

- V "De' xuá't, bd sung "Phzco'ng an phát trin vüng DTTS" vào "Phirang 
hióng t4 ch&c khOng gian các hoçit dng kinh tlxâ hç51 trên dja bàn tinh"." 

Xin duoc giái trInh nhu sau: Cao Bang là tinh có t i dan tc thiu s cao, 
chim 94,88% dan s6 cüa tinh va phân b rng khp trên toàn b lAnh th tinh 
nén không có riêng phuang an M chirc không gian phát trin vüng dng bào dan 
tôc thi&j s& 

(7) kin cUa tinh Bc Kan: "Tai Tizj muc 2.3, Muc II, Phd11 III ve Các 
muc tiêuphát trin cy th th&i k 2021 — 2030 (trang 318-321,).' D nghj xein xét, 

sung inyc tiêu vphát trin k& cciu hg tdng theo quy d,inh tqi dim a, khoán 3, 
Diu 28, Nghj d/nh sd 37/2019/NDp ngày 7/5/2019 cüa Chin/i phü ". 

Xin ducic giãi trInh nhu sau: Ni dung v các rniic tiêu dä duçc trinh bay 
theo tüng 11th virc tai mitc VI. Phuong an phát trin k& c.0 h. tang dn iãm 2030 
trong phn III cUa Báo cáo thng hp. 

(8) kin cüa tinh Tuyen Quang: "De nghj cc, quan lçp quy hoçich nghién 
cihi, xay dung huyén Báo Lam só'inphát trién len thj xa, hun/i thành các dir an ddu 
hr nhdm phát trin kin/i t - xâ hi lien ving, tao d5ng 4cc và hlnh than/i kliOng 
gian phát trin gffl'a các huyén giáp ran/i, dy'a trên tim nang va th mqnh caa 
mJj d/a phtcc'ng,' xay dcng, hInh Ihành và phát trin các tuyen, tour du ifch kêt 
ndi gi'a Báo Lam (Cao Bdng) - Na Hang Tuyên Quang - Bdc Me (Ha Giang) 
Ba Bé (Bdc Kan,)" 
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Xin duçc giài trInh nhu sau: Can cir theo quy djnh ti Nghj quyêt 

121 0/QH 13 ngày 25/5/2016 cüa Uy ban thithng vi Quôc hi , Thi xà duc phân 

loi do thj l°a III hoc dO thj 1oi IV. Di vi dO thj loai III, quy mô dan so toàn 

do thj dit ti'r 100.000 ngui trâ len; khu virc ni thành, ni thj dat ti 50.000 ngui 

tth len; Mi vJi do thj loai VI, tiêu chI QUy mO dan s toàn do thj dtt t 50.000 

nguM tth len, khu virc ni thi (nkT co) dat  tü 20.000 ngui tth len. Can cir theo 

tlnh hInh phát trin cÜa huyn Bào Lam, di báo dn näm 2030, quy mô dan sO 
cüa Huyn dat khoàng 71,1 nghln nguM, con dan s do thj khoàng 7 nghIn ngu?i. 
Di chiu vi quy djnh cüa Nghi. quyt 1210/QH13, rntc tiêu phát triên huyn 

Bào Lam thành thi x là chua khà thi. 

(9) ' kin cüa tinh Lao Cai: D nghj nghiên cz'ni các djnh hithng ddy mçinh 

viçc kIt nh giao thông giü'a tinh Gao Bcng và Lao Cai" 

Xin dugc giài trInh nhu sau: Các djnh huing v kt ni giao thông gita 
Cao Btng và Lao Cai hin duqc 1p can cr theo: Quyt djnh s 1829/QED-TTg 
ngày 31/10/2021 phê duyt Quy hoach kt cu ha tng duông thUy ni dja thi ki 
2021 - 2030, trn nhIn dn nàm 2050; Quyt djnh 1769!QD-TTg ngày 19/10/202 1 
cüa Thu tithng ChInh phü v phê duyt Quy hoach mng 1rni dung sat thai k' 
2021-2030, tm nhIn dn närn 2050; Quyt djnh s 1454/QD-TTg ngày 1/9/2021 
cüa Thu tithng ChInh phü phê duyt Quy hoach phát trin mng luói du?mg b 
thi k' 202 1-2030, tm nhIn dn nàm 2050. Do do, ni dung djnh hung nghiên 
cuu cac dinhhumig dày manhviêc kêt nôi giao thông giüa tinh Cao Bang va Lao 

i u L11 iigiueii UU U Ky quy iioen sau. 

(10) ' kin cüa D nghj tinh Phi ThQ: "Dl nghj Gao Bang cling vó'i các 

dja phu'ang trong VIing kiln nghj vó'i Trung u'o'ng tilp tyc quan tam, djnh hu'ói'zg 
phát triln h thIng giao thông kIt nh tryc ngang kit nh vi tuyln cao tIc Ha 
Giang - Tuyên Quang thông qua vic nóng chp, ma rang Qubc l 279 dl khbc 
phyc nhthig khó khän, htn c/il vl dja kinh tI; ma rang không gian phát triln, tang 
cràng lien kIt, hcp tác giIa các dja phirang trong Vuing, dcn hInh thành chuhi 
lien kit, h sinh thai phát triln hài hda, bIn vimg trong Ving Trung du và Miln 

niiphIa Bác. 

Xin duqc giái trInh nhix sau: Tuy&i Qu& l 279 khOng di qua dja phin cüa 

tinh Cao Bng, do do, khOng thuc phm vi lQp Quy hoach tinh Cao Bang. 

(11) ' kin cUa tinh Bc Kan: "Tçii Myc III, Phbn III vl Phircing hwó'ng 
phát triln các ngành quan trQng trang 323-409): Dl nghj xem xét, hI sung giái 
phápphát triln các ngành quan trQng theo quy d(nh tgi dilm c, khoán 4, Dilu 28, 
Ngh/ djnh so 37/2019/ND-CP ngay 7/5/2019 clia ChInh phil' 

Xin duqc giài trInh ithu sau: Dam bào tránh trlmg 1p, các ni dung nay 

ducic trInh bay 1ng ghép tai Phin IV. Giâi pháp thirc hin quy hoach. 
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4. Nhórn kin di vó1•w5i4un:gv gi'Ii pháp thLrc hiii quy hoc1i 
(1) kin cüa Ngân hang Nhã nuc Viêt Narn "Tgi Phdn IV, Myc IXtrang 759 dé nghi xein xet lai dé uát "Liii tiên cho Cao Bang diroc vay tu Qu5i du tu17 

tài chInh cap tinh, vay tz' cdc to' chi'c tài chInh trong nicO'c (bao gun Ca tqun zng 
ngán sách, các to' chi'c khác trong nithc và vay iqi tfc ngudn vay nu&c ngoài cüa 
C'hInh phi "dé darn báo vic vay n cüa tinh Cao Bdng tuân th quy dfnh cO lien 
quan tgi Lut Quán ij nQ' công, Lut Ngdn sách Nhà nu'O'c, Luát các TCTD và các 
van bàn hu'óng ddn thi hành lien quan." 

Xin duac giãi trInh nhu sau: Day là d xut cUa Gao Bng ducic uu tiên vay 
tü Qu dir trI tài chInh cp tinh, vay t& các th chüc tài chInh trong nuc, các t 
chüc khác trong nuâc và vay lti tü ngun vay nuâc ngoài cüa ChInh phü vi Cao 
Bang là tinh khó khän. 

(2) ' kin cUa Bô Tài chInh" Ve ngudn vc5'n ddu tic thyr hiçn Quy 
hoach.tdng ngudn vdn ddu tic tinh Gao Bang cdii huy dç5ng do' dgt du'çic myc tiêu 
phàt trio'n trong kj quy hoqch 2021-2030 khoáng 1.614 nghIn t dng (trong do'. 
giai doan 2021-2025 khoáng 647 nghln t do'ng và giai doqn 2 026-2030 khoáng 
967 nghIn tj do'ng,). Trong khi do, Qudc hç5i dâ ban hành Nghj quyo't so' 
29/202]/QH]5 ngày 28/0 7/2 021 vo' ke' hoach ddu tu' cOng trung hgn ngun giai 
doan 202 1-2025, theo dO, ko' hoach ddu tic cOng trung hgn vo'n NSNN giai dogn 
2021-2025 cáa tunh Gao Bo'nglà 13.753,512 tj) do'ng trongdO: NSTWlà 8.274,612 
tjddng (vo'n trong nlc&c là 6.877,417 dáng, vdn nwàc ngoài là 1.397,195 
doing); NSDP là 5.478,9 tj ddng. Do vçy, do' nghj TInh rà soát iqi chi tiêu nay do' 
darn báo tInh khá thi, ddng th&i chi tiê't theo timg nguo'n vdn (nguo'n NSNN, nguOn 
vdn huy d(5ng tzc các doanh nghip, dOn cir,...) và có phOn kj thrc hin tIcng giai 
dogn, tfrng nàrn." 

Xin ctiwc giâi trinh nhu sau: V thu cu vn du tii d dat quy hoach dê ra, 
câ thai ki 2021 -2030 khoãng 160 nghIn t dng, trong do: giai doan 2021 -2025 
khoàng 64 nghIn t dng và giai doan 2026 - 2030 khoãng 96 nghIn t dông (truc 
day, do li k5 thutt các con s thành 647 nghIn t và 967 nghIn t). 

Giai doan 2021-2025, k hoach vn du tu cong trung han cOa tinh Cao 
Bang duc b6 trI 13.753,5 12 t. Tuyn duông cao tc Dng Dãng - Trà Linh giai 
doan I duçc khâi cong xay drng và hoàn thành vào nàm 2025, tuyn dung H 
ChI Minh, rnt s tuyn qu& l ni vâi Bc Can, Ha Giang duçc du tu nâng 
cp... s tao ra mOi trung du tu hp dan, tao buc dt phá v thu h& các nhà 
du tu chin krc, các doanh nghip dn Gao Bang du tu các khu du ljth, nhât là 
khu Bàn Gic, khu kinh t, các khu logistic, các khu curn CN, các khu nông nghiêp 
üng ding cong ngh cao... 

Giai doan 2026-2030 tuyn cao Mc Dng Däng - Ta Linh giai doan II tip 
tiic duçic dutu và hoàn thành tnnc näm 2030 và giai doan nay là giai doan büng 
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n thu hut du tu vào các khu logistic, cun cong nghip cira khu, các khu du 

ljch, các khu nông nghip cong ngh cao cüa Cao Bng, do do, khà nàng thu hut 

ngun vn dtu tu thirc hin miic tiOu ph.t trin cüa Cao Bng tuy khá cao song 

cting có tInh khâ thi. 

(Clii tiê't ni dung tilp tint, giái trinl-i kiln gop j cña timg b ngành, dja 
phtroiig nhw các bilu kern theo)./. 



D nghj b sung ni dung cOn thiu theo quy djnh tai  Diu 27 Lust 
Quy hoach, iêu 28 Nghj djnh so 37/2019/ND-CP và rniic IV Quyêt 
dinh so 11 67/QD-TTg nhi.r sau: Vi th vai trO cüa tinh dôi vâi vüng, 
quc gia; các yêu to, dieu kin cüa vüng, quôc gia, quôc tê tãc dng 
dêi phát triên cüa tinh. Bô sung dánh giá vic thc hin quyhoch thOi 
k9 truOc (Diem c miic 2 phn IV Diu 1 cüa 'Quyêt djnh so 1167/QD-
fTg); nhUng chU trixo'ng, chInh sách cüa tinh trong quy hoach, ke 
hotch thOi kS' 2011 - 2020 (Rà soát, phân tIch, dánh giá các chü 
triwng, dinh hu'ong phát triên quy hoach, kê hoach cO lien quan; nhn 
xét va ctánh giá tong hçip). 

1 

TIEP THU, GIAI TRINH GOP ' CUA BQ KE HO3CH VA DAu TU 

Th ó' 22& /SKHDT-THQH ngày j-' rháng5 näm 2022 cza So' Ké' hocich và Du hi tinh Cao Bang) 

V kiên/ Nhâu xét 

2 

Báo cáo va h  sa Quy hoach tinh  Cao BAngcAn phàib sung du_vã 
chi'i' k3 cüa Cc quan 1p quy hoach, To chic tu van lip quy hoach. 
Dông th?yi, Báo cáo cOn môt so van dé can hoàn thiên them (i) Can 
dánh giá, phan tIch rO hcm d lam nOi bit nhung net dic trung, dc thu 
cua tinh, (ii) Xac dinh day du nhüng ton tai, han chê cua giai doan 
trixàc và nhüng diem nghen, rnâu chôt cüa cüa van de can duc giãi 
quyêt trong thi kS' quy hoach; (iii) Râ soát, xem xét, lun ch't'rng them 
vAn dé lira chon ngành, linh vrc quan tr9ng, u'u tiên tao dt phá phát 
triên cüa tinh; (iv) Pham vi nôi dung cüa các phuong an phát triên 
nganh, lTnh virc gi5i quyêt nhU'ng vAn dA tir cp lien lmyn tr& len; các 
ni dung cOn 1ai du'Q'c giAi quyet cii the trong quy hoach cap huyn, cap 

Giäi trInh, tip thu 

Khoãn a) Muc 2 Biu 27 cüa Luât QUy hoach v 
ni dung quy hoach tInh quy dnh ye Phân tIch, 
dánh giá, dir báo ye các yêu to, diêu kin phát triên 
dc thi cüa tinh; dánh giá thirc trang phát triên kinh 
tê - x hi, hiên trang sfr diing dat, hin trang h 
thông do thj, nông thôn. Bao cáo dã tiêp thu sira 1ai 
tiêu dê cüa Chirng 1 và ni dung nay thrçc the hin 
kêt cau thành 10 muc tir muc I, II den X d the hin 
day dü ni dung theo quy djnh cüa Diêu 28 Nghj 
djnh so 37/20191ND-CP và rniic IV Quyt djnh so 
1167/QD-TTg... Báo cáo d tiêp thu, hoàn chinh, ho 
sung day dü ni dung theo quy dnh tai  Diêu 27 
Luât Quy hoach, DiCu 28 Nghj djnh so 
37/2019/ND-CP và miic IV Quyet djnh so 
11 67/QD-TTg. 

Qjãi trInh: TrongcAc phn phan tIch dánh giá cAc 
yeu to, ctieu kin phát triên dc thu và dánh giA thirc 
trang phát trin KT-XH tinh Cao BAng den nAm 
2020 dA lam rO: (i) nhing net dc trung, dc thU cUa 
tinh Cao BAng; (ii) Xác djnh nhftng tOn tai, han chê 
va nhng diem nghen cAn dixçic giãi quyêt trong 
thai kr quy hoach; (iii) Xác djnh rO ngành, lTnh vrc 
quan trc)ng, uu tiên tao dOt phá phát trien cUa tinh; 
(iv) Phuong an to chUc khOng gian phát triên ngAnh, 
linh v1rc, tO chU'c khOng gian phát triên cap huyn, 
03 viimg lien huyn. 
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TT kinI Nhin xét Giãi trInh, tip thu 

x; dng th?yi cn chuân xác lai  khi sir d1ing cim tx "quy hoach" trong 
phuccng an phát trin ngành, ITnh virc c1ia quy hoach tinh, tránh sr hiu 
1m là có quy hoch dixçic 1p riêng cho các ngành, linh vuc do. (v) 
Báo cáo Ctfl th hin rO them yêu to khong gian trong các. phucing an 
phát trin ngành, lTnh virc, hay nOi cách khác là ngoài vic the hin cac 
phuong an phát trin ngành, linh vrc trong Báo cáo can phái the hin 
trên ngôn ngii cUa sa do, bàn do kern theo. (vi) Rà soát, trIch dn 
ngun dU 1iu, s6 lieu nghiên c1ru trong mt so bang, biêu cüa Báo cáo 
(Bang 15 trang 87, Bang 17 trang 93, Bang 24 trang 105, Bang 29 
trang 120, Bang 33 trang 142, Bang 34 và 35 trang 144, Bang 36 trang 
151, ...); rà soát s lieu theo so lieu do Tong cic Thông kê cong bô 
cho giai doan 20 10-2020 d glri UBND tinh và Ciic Thông kê tinh Cao 
Bang (chi tiêt nêu tai  Phi liic 1 dInh kern). 

Báo cáo Quy hoch tinh Cao Bang dê ra: 03dt phá và 03 nhim vi,1 
trong tam Nhu vay, ngoai nhiêrn vu thu nhât nêu trên, 02 nhiêm vu 
trQng tam con lai  duçc hiêu là trQflg tam ixu tiên phát triên 02 ngành du 
hch, krnh tê cua khâu va nông nghiêp Tuy nhien, cac nhiêm vu nay 
can phái dánh giá day dñ them dê dam bão thirc hin các khâu dt phá 
ma tinh du kiên xac dinh trong quy hoach Dôi vrn 03 nôi dung duac 
lira ch9n dê dt phá, Báo cáo chixa chi rO duc day chInh là the rnnh 
sn có cUa tinh Cao Bang và chua phü hcip vâi các ni dung dt phá tti 
Nghi quyêt s 01-NQ/TU ngày 11/11/2020 d ducic Dai  hi dti biêu 
Dàng b tinh Cao Bang lan thur XIX, nhirn kS' 2020-2025 thông qua. 

03 dim nghën Rcn nh.t cüa Cao Bang là: môi 
trumg dâu tu (näm 2021 dOng cuôi cüng trong 
bang xêp hang ye môi truang dâu tu), ha tang kern 
phát trien và chat luçing nguOn nhan lirc thâp, do dO 
Quy hoach Cao Bang xac dinh 03 dot pha nhárn giai 
quyêt các diem nghn nay. COn ye nhim vi trQng 
tam ducic xac dinh trên ca s thuc hiên tot dOt pha 
và phát huy tiêm nàng, the mnh cüa Cao Bang là 
du ljch gän vOi KKT cira khâu và phát triên nOng 
nghip theo huâng nOng nghip hang hóa, frng d11ng 
cong ngh cao, san xuât an toàn, hüu ca, xanh, 
stch, d.c san. 

D nghi rà soát, chinh s1ra b sung tiêu d timg ni dung, sap Xê 1i 
bô c1ic các phân miic Báo cáo dê phü hp vâi tr.t tir các ni dung quy 
hotch dä ducc quy djnh tti Diêu 27 Luat Quy hoch, Diêu 28 Nghj 
djnh so 37/2019/ND-CP và Quyêt djnh sO 1 167/QD-TTg. 

Khoàn a) Mc 2 Diu 27 cTa Luât Quy hoach v 
ni dung quy hoach tinh quy djnli v Phân tIch, 
dánh giá, dr báo v các yu t, diu kin phát trin 
dc thu cüa tinh; dánh giá thrc trng phát trin kinh 
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TT Y kin/ Nhãn xét Giãi trInh, tip thu 

t - xä hi; hin trang si:r ding dAt, hin trang h 
thông thj, nông thôn. Bao cáo cIA tiêp thu sra lal 
tiêu dê cüa Chixng I và nii dung nay thrçc the hin 
kêt cau thAnh 10 muc tir muc I, II den Xd the hin 
day dü nOi  dung theo quy djnh cüa Diêu 28 Nghj 
dinh so 37120191ND-CP và mile IV Quyet djnh so 
1167/QD-TTg... Bao cáo cIA tiêp thu, hoàn chinh, ho 
sung dày dü ni dung theo quy djnh tai  Diêu 27 
Luât Quy hoach, Diêu 28 Nghj dnh so 
37/2019/ND-CP và miic IV Quyet djnh so 
1 167/QD-TTg. 

5 

V cAn cir 1p quy hoach: D nghi chinh si'ra ten, s hiu vAn bàn cho 
chuân xac, Ioai bô cac vAn bàn hêt hiêu 1c (vi dit nhu Nghj quyêt sO 
751/2019/UBTVQH14...); bô sung môt s vAn bàn và nghien ciru diia 
ni dung djnh hi.rthig phát triên cac nganh, linh virc ttrang lrng, phii 
hap vói däc thü, tInh chAt và diêu kin cüa tinh vào trong Báo cáo (chi 
tiët nêu tai Phu luc 2 dInh kern). 

DA tiêp thu vAo can cir Ip quy hoach tai  mlic III 
phAn M dâu cüa Báo cáo tong hçp. 

6 

CAn nhc, bi sung them each tip can vA rnt s phrcng pháp d 1p 
quy hoach, ti'r do gilp cho viêc luân chirng dAm bão rO han, khoa hoc 

- va thuc tien han khi ckra ra quan them, muc tieu va phirnng an phat - , , 
trien nganh, Iinh vrc trong Bao cao (Phii 1iic 3 kern theo van ban so 
373/BKHDT-QLQH ngAy 22/01/2021 cUa B K hoach và Dâu tu). 

. 
Da tiep thu tai tieu muc 1, muc V, phan Mo clau cua 
Bao cao tong hap. 

- 
B sung them ni dung v vic thu thp, xü l tAi lieu, sO dü 1iu dAu 
vao phic vii 1p quy hoach tinh va viCc xAy drng co s dtt 1iu quy 
hoach tinh theo quy dinh cüa pháp luât v quiy hoach; lam rO các diu 
kiên thuân lai, khO khAn trong viêc trin khai thrc hiên, dc.bit là tInh 
day dü, cp nhit cüa thông tin, dü lieu, dánh giá tác dng do rfii ro ye 
thiêu so lieu, cong cu, rno hInh phAn tich, dánh giá dir báo chua cp 

, 
DA tiêp thu và bO sung tal  các phan cua Bao cao 
tong hap. 



TT kin/ Nhtn xét Giãi trInh, tip thu 

nht; d lam ca só dánh giá tInh khoa hQc, d tin cy cüa các phân tIch, 
dánh giá thrgc dim ra (tham khào ni dung cv the tti Phii hic 3 dInh 
kern). 

8 

B sung, lam rO them: (i) Vj th& vai trô cUa tinh di vâi vcing và quc 
gia; (ii) Cãc yu t& diêu kin cüa vüng, quôc gia, quôc t tác dng dn 
phát triên tinh (dc thu tinh Cao Bang là tinh biên giâi, là cra ngO giao 
thumg quc tê). 

D tip thu và b sung tti dim 1.1.2 tiu miic 1.1, 
m1ic I, phIn I cüa Báo cáo tng hçp. 

9 

D nghj b sung them phn hin trng môi trismg các ni dung v diu 
tra, dánh giá các khu virc có yêu to nhay cam ye môi trix?Yng d bj ton 
thuxrng truâc tãc dng cUa ô nhim môi tnthng theo quy djnh tai  khoán 
2 Diêu 23 Nghj djnh s 08/2022/ND-CP; h thông quan trc môi 
trir?rng theo quy djnh tai  dim d khoán 9 Diu 28 Nhj djnh s 
37/2019/ND-CP và diem d khoán 3 Diêu 152 Ngh djnh s 
0812022/ND-CP. 

D tiêp thu süa dôi, bô sung mic IV, phân II ciia 
Báo cáo tng hçp. 

10 

B sung lam rö them du báo v các yu t& diukin phát trin dtc thu 
cUa tinh (Dir báo triên v9ng và nhu càu phát triën kinh th; dir báo trin 
v9ng va nhu cuphát trin van hóa, xã hi; du báo v dan s va lao 
dng; dir báo triên v9ng, nhu câu ye tài nguyen thiên nhiên và môi 
truOng; dr báo nhu câu kêt câu h tang, ...) theo quy 
Diu 28 Nghj djnh s 37/2019/ND-CP. Day là yu to dâu vào cho vic 
luân chIrng l?a  chn cáo ngành quan trong, xây dmg kch bàn phát 
triën cho kS'  quy hotch. 

Báo cáo quy hoach d can cr vào các yêu to, diêu 
kin phát trin dc thu cüa Cao Bang d dir báo 
triên v9ng và nhu cau phát trin kinh tê, van hóa, 
xa h dung theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 28 Ngh 
dinh s 37/2019/ND-CP. 

11 

V cáo nguy co và tao dng cüa thien tai, bin di khI hau  tren dja bàn 
tinh, d nghj b sung dánh giá them: (i) Khá näng chng chu trrrâc 
thje tai cüa trng ngành trong hoat dng phát trin kinh t - xä hi; (ii) 
Tao dng cüa phát triên kinh tê - xà hi lam gia tang nguy c rüi ro 
thien tai; (iii) Phân tIch nhung thun lqi, khO khän và ton tai  cüa tinh 

Trong mtc IV v thirc trang mOi trix?mg, da dng 
sinh h9c, üng phó v&i bin di khI hu và phông 
chng thiên tai dã lam rO nguy ca rñi ro thiên tai tác 
dng dn phát triên kinh t - xâ hi; phân tich 
nhtthg thuân loi, khó khän yà thn tai  cUa Cao Bang 



5 

TT Y kin/ Nhân xét Giãi trInh, tip thu 
trong üng phó vâi thiên tai và bin i khI hIu th?xi gian qua. trong üng phó vâi thiên tai và bin di khI hu than 

gian qua và dir báo khã näng chông chju trixâc thiên 
tai cüa cüa nên kinh tê Cao Bang. 

12 

D nghi phàn tIch theo rnô hInh SWOT, dánh giá dirn thmnh, dirn 
yêu, co hôi, thách thirc, dng thani 1ng ghép ni dung Mc 1.3 (trang 
302) dè tránh trüng 1p. Tr nii dung phân tIch diem yéu cUa tinh, dê 
nghi xác ctinh rO nhung "dirn nghen" trong giai dotn vi'ra qua, dc bit 
là doi vài khu kinh tê cfra khau, du ljch cüa tinh, lam can c1r dê dua ra 
cac djnh huàng, giãi pháp trong giai doan tOi. 

D tip thu tai tiu miic 1.3, mi1c I, phn III cüa Báo 
cáo tng hçxp. 

13 

V hiên trang phát trin nông nghiêp, can b sung phân tIch các "nut 
that" trong viéc phát triên chui giá trj nông san, giá trj kinh té cao cüa 
tinh. De nghi b sung them phân tIch, dánh giá k5 kr&ng ye vic phát 
triên cijm lien kêt nganh nông san, thüy san trên dja bàn tinh; dánh giá 
khã nãng cung irng cüa CáC dich vu h trçx trong các chuôi giá trj nông 
nghiêp. Bô sung phân tIch, dánh giá lam ni bt nhng the rninh dtc 
thing ye nông nghip cüa tinh; dng th?yi xác djnh dày dü nhiing ton 
tai, khO khän, ccx hôi, thách thirc cUa giai dloan truâc và nhn din 
nhUng van dé can giãi quyêt trong thani k' quy hoch giai dotn 2021-
2030, tam nhIn den närn 2050. Dánh giá, lam rO hcxn vê tang tnthngvà 
chuyên djch ccx câu ngành nông nghiêp, dông thani lam rö duçic tiêm 
nãng, the mnh và khã näng phát trin; s1r gan k& gita phát triên nông 
nghip vOi phát triên du ljch. 

Nhin chung, trInh d phát trin nông nghip cüa 
tinh Cao Bang cOn thâp, chira hInh thành thrçxc các 
chuôi giá trj nông san và triên ciim lien két ngành 
nông san, thUy san va djch vi h trçx trong CaC chuôi 
giá trj nông nghip trên da bàn tinh. Trông phân 
dánh giá hin trtng phát triên nông nghip dã dánh 
giá rO, day dü nhUng ton tai,  khó khàn, ccx hi, thách 
thirc, lam rO hcxn ye tang truanng và chuyên dch ccx 
câu ngành nông nghip cüa giai doan tnric và nhn 
din nhttng van de cn giãi quyêt trong thani k5i quy 
hoach giai doan 202 1-2030, tam nhin den näm 
2050. 

14 

Vic dánh giá th?c trang lang ngh cOn scx sài, chi.ra nêu rO mirc dO 
dóng gop cüa lang nghê trong phát triên kinh té-xä hOi cüa dja phucxng; 
d.c biOt dánh giá viêc bão ton va phixcxng hiiàng phát triên các lang 
nghê truyen thông trên dia bàn, vi day là m trong các yeu to lam ccx 
s& dê phát triên du lch cüa tinh giai domn tâi. 

Cao Bing không phài là tinh có nhiu ngành ngh 
TTCN và lang nghê. Báo cáo da dánh giá hin nay, 
tren dja bàn tinh Cao Bang chi có 10 nghe dang 
hoat dng tai  21 lang nghe bao gOm các nghe: dt 
th cam, lam giy do, dan lát, lam bánh, rèn düc, 
lam ngói, duanng phen, min dong. cham khc bac. 
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mang tInh thi vi, th?yi gian nông nhàn, giãi 
quyêt vic lam cho khoáng 2.000 den 2.500 lao 
dng nông nhàn vâi mirc thu nhp bInh quan 
khoáng 1,5, - 2,5 triu dong/ng.thi/tháng. Co 05 lang 
nghê dirqc UBND tinh Cong nhn gôm: (1) Lang 
nghê lam du&ng phên Bó T?i (thj trân Hôa Thun, 
huyn Quáng Hoa); (2) lang nghê lam huo'ng tháo 
mc xóm Na Kéo (x Tn.thng Ha, huyn Ha 
Quãng); (3) Lang nghe rèn PhUc Sen (xä Phüc Sen, 
huyn Quãng Hoa); (4) Lang nghe hiwng Phia Thap 
(xä Phüc Sen, huyn Quáng Hoa); (5) Lang nghe 
giây ban QuôC Dan (xã PhUc Sen, huyn Quãng 
Hoà). Hoat dng cüa CC lang nghê van mang tInh 
Ca the, chua có co chê hcTp tác giia các hO gia dInh 
lien kêt san xuât theo mOt  quy trinh san xuât và tiêu 
thii san phâm.cüa Cao Bang. Theo chings tOi báo 
Cáo tong hqp dánh giá nhu the là vra dü. 

Vê COng nghip: Can bô sung, lam rO them v tinh hinh phát trin COng 
nghip, trong do Chl1 den cOng nghip khai thác và chê bin khoáng 
san, cong nghip san xuât din (thüy din nhO và vtra) gan vâi tiên 
näng cua tinh trên co so so lieu day ctu, rO rang tu qua khu den hien tal 
B sung dánh giá hin trng, tiên dO xay dirng, hiu qua dâu tu ht tang 
k5 thut the khu cOng nghip, cim cOng nghip trên da bàn tinh; tInh 
hInh thu hiit dâu tix, t' l lap day, quân l cim Cong nghip; dánh giá 
tInh hinh san xuât kinh doanh, dâu tu ye ha tang (ha tang k thut, ha 
tng xa hôi), cong tác bão v môi tnthng, bin pháp xtr l môi trithng, 
hiu qua kinh tê - xa hOi cüa tiling Ciim cong nghip; nhung mit dt 
duçic, han chê và nguyen nhän (theo quy djnh tai  khoãn 3 Diëu 1 Nghj 
djnh s 66/20201ND-CP ngày 11/6/2020 cilia ChInh phü silta di, b 
sung mOt so diêu cilia Ngh djnh so 68/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 

Mjc 1.3 dà lam rO v thirc trng phát trin Cong 
nghip cilia Cao Bang tili dánh giá phát trien chung, 
các cM tieu phát triên, co câu, lao dng trinh dO 
cOng ngh, hiu qua dau tu và thirc trng phát triên 
các ngành chili yeu... dä lam rö duçlC bilrc tranh phát 
triên và phân bô cOng nghip cüa tinh Cao Bang. 
Báo cáo tong hp quy hoach tinh không di vào các 
chi tiet ci the nhu ánh giá hin trang, tiên dO xây 
dirng, hiu qua dâu tu ha tang k thut các khu cOng 
nghip, ci1m cOng nghip trên dja bàn tinh; tInh 
hInh thu hut dâu tu, t5' l lap dày, quàn l ciim cong 
nghip; dánh giá tlnh hinh san xuât kinh doanh, du 
tu ye ha tang (ha tang k thut, ha tang xa hOi), 

15 
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cüa ChInh phil v quân 1, phát tri&n cim cong nghip). 
Giii trinh, tip thu 

cong tác bào v môi tnrmg, bin pháp x I môi 
trix?mg, hiu qua kinhtê - xa hi cüa t&ng ciim cong 
nghip; nhcng mat d?t diiçc, han chê và nguyen 
nhan... vi trên Cao Bang hin mâi chi có 1 KCN 
clang xay dirng va mt so CCN clIng clang hInh 
thành. 

TT 

Trong mic 1.4 cia lam rO thirc trang phát trin 
thiwng rnai, hoat dng xuât nhp khâu. . . có so sánh 
v6i cac yinhr trongb ving và cho rang hoat dng 
thuo'ng rnai cIa Cao Bang vn cham phát trin so 
vói khu virc và cã nu'âc; các doanh nghip hoat 
c1ng thuong mai - djch vii trên dja bàn quy mô nhO 
be, viêc huy dOng nguôn von kinh doanh con nhiêu 
han chë nên rat khO khän trong vic mO rng ngành 
nghC san xuât, kinh doanh. Hoat dng kinh doanh 
XNK chi.ra tao dl.r?c nguôn hang On djnh lâu dài. 
DiCu kin co' chC chInh sách, co' sà ha tang các khu 
kinh th ca khau cOn nhiêu han chê, kinh tê cila 
khu charn duçc phát huy, chua ti.wng xilng vâi 
tiêrn näng the manh cIa tinh. DOng thi clIng ciA 
lam rO TInh den 2020 hian nay trên dja bàn tinh 
Cao Bang có 81 ch?, mat ci bInh quân là 0,49 
chci/xA, phung, chi sO nay thâp hcm vâi mirc bInh 
quan cIa các tinh lan can và Ca nuâc (0,7 1 cho'/ 
xA,phuàng).Bán kInh ph1ic vij cIa 1 ch9 tai Cao 
Bang binh quân là 5,2 km, trong do, cija bàn có ban 
kInh phiic vi binh quân nhó nhât cIa mt ch thuc 
v TP. Cao Bang vâi 1,95 km1ch và cao nhât thuc 
ye huyn Nguyen BInh vai 6,47 km/chG. Trong 
thng sO 81 ch? có 2 cho' hang I, 10 ch hang II và I 

V thirc trang phát trin thuang mai, dch vi: D nghj bô sung dánh 
giá them thirc trang h thông kêt câu ha tang ban buôn (chq dâu moi), 
ban iC (cho' truyên thông, cho hang 1, hang 2, hang 3, cüa hang tin 
1?i...), h thông trung tam hi ch trin lam, trung tarn logistic; thrc 
trang dOng gop cIa ngành thucrng rnai vao tang trirâng GRDP cIa tinh; 

16	 thirc trang chI th kinh doanh thixang rnai (so doanh nghiêp, ho'p tác 
xä, ho kinh doanh). Phân tIch chuyên djch co' 'câu trng linh vi,rc djch vii 
(trang 74) can dánh giá c1,i the ho'n, trong cló can phân tIch san sir 
chuyên dich co' càu dOi vOi linh vrc dich vii chI yeu dóng gop t' tr9ng 
Jan trong khu vuc dich vu nhu: dich vu du lich, djch vu van tãi, thirang 
rnai ban buôn ban lé, kinh doanh bat dng san, tài chInh-ngan hang... 



Giãi trInh, tip thu Y kin/ Nhn xét TT 
68 chg hang III, và 01 chç ttm... Dánh giá nhu th 
là phü hcp và dü rO vOi thirc tê cüa Cao Bang. 

17 

D nghi bô c1m tr "du lich" trong tiêu d Miic 1.4 (trang 120) vi ni 
dung cña mic nay chi dánh giá lTnh vrc thmmg mai, ha tang thuang 
mai, ni dung du ljch cia duçic dánh giá tai Mic 1.5. 

Dà tip thu tti tiu mic 1.4, mjc I, phtn II cüa Baa 
cáo tong hçp. 

18 

Th'irc trtng hoat dng cña khu kinh tê cüa khâu tinh Cao Bang và ha 
tang thuang mai trong khu kinh tê cia khâu: Dê nghi. tách thành mt 
miic riêng, dông thai bô sung thông tin, phân tIch sâu han trong do lam 
rO môi lien h vâi các khu kinh tê tha khâu khác trong vüng Trung du 
và Mien nñi phIa Bac vi day là tiêm näng the rnanh cüa tinh, dông thai 
là ca s dê xây drng các djnh hrng phát triên trong giai doan 202 1- 
203 0, tam nhIn den näm 2050. 

Thirc trang hott dng cüa KKT cüa khu Cao Bang 
cling chua nhiêu, xin duçc giva nhu di,r tháo. 

19 

Dánh giá hin trng linh virc du lch (trang 132): D nghj b sung them 
các thông tin lien quan den dâu tu xây dirng kêt câu ha tang du ljch t 
Chuong trinh rnic tiêu phát triên ha tang du ljch giai doan 2011-2015 
va giai doan 20 16-2020. 

Trong dirn 1.5.3. Ca sâ ha tang phiic viii phát trin 
du Uch cia dánh giá giai doan 2911,- 2020, vic triên 
khai các dê an, d%r an dâu tu kêt câu ha tang tai mt 
so khu, diem du lch trQng diêrn và có tiêm näng du 
ljch cüa tinh dirge thirc hin hiu qua, gop phân 
thüc day phát triên du ljch. Cao Bang chira dirge 
hithng nhiêu dâu tu tr Chuang trInh mpc tiêu phát 
triên ha tang du ljch giai doan 2011-2015 và giai 
doan 20 16-2020 ngoài mt so cong trinh Nhà trung 
bay và lam vic cüa khu di tIch ljch 5ir Páe Bó; Ton 
tao và phiic dirng di tIch goc tai khu di tIch QuOc 
gia dc bit Pác Bó. Tuy nhiên, nhling khó khän ye 
ha tang, nhân hrc, vOn, ca chê, chInh sách dê phát 
huy nguôn lrc cho phát triên du ljch vn dang ton 
tai là nhüng rào can cho du lch Cao Bang phát triên 
tuang xling vi tiêm nãng v ngoài ha tang Khu du 



Giäi trinh, tip thu 

D nghj b sung dánh giá viëc thirc hin các quy hoach có lien quan 
den phát triên h tang k thuat, ha tang xä hôi thai k' trir6c, trong dO 

ljc quôc gia cite bit Pak 
dâu Pr phát triên du ljch 
duxçc quan tam phát triên 
cu ha tang vã phát triên 
ljch. Dánh giá nhu the là 

a 1ci the von có. Cong tác 
Cao Bang th?i gian qua cia 
hai 1Tnh vixc: Phát triên két 
ca sâ vat chat k thuât du 

dürO. 

22 
D nghi b sung thông tin v ca sa vitt chat khoa h9c và cong ngh, 
nguôn nhân lrc và chi t& ngân sách nhà rnlâc cho khoa h9c và Cong 
ngh (miic 2.5.2 trang 172). 

D nghi d& ten "thirc trang phát trin giáo ditc và dào tao"  (trang 148) 
thành "thirc trang phát triên giáo diic clao tao và giáo diic nghê nghip" 
vi noi dung du thâo Quy hoach có d cap den giáo dgc phô thông và 
giáo diic nghê nghiêp (trang 150). Dng thai dánh giá ton ti, han  ché, 
nguyen nhân cüa nhUng ton tai han chê trong vic phát triên giáo diic 
dào tao và giáo dc nghê nghiep thai gian qua, lam can ci xay dirng 
djnh huâng phát triên trong thai gian tâi. 

Da tip thu và b sung ni dung phñ hp cfia Báo 
cáo tong hçip. 

Da th hin trong miic VI, phn II cüa Báo cáo t6ng 

V kin/ Nhii xét 

23 

24 

TT 

Ngoài ra, de nghj b sung trong nôi dung Báo cáo nhu'ng phân tIch 
dánh giá doi vài môt so linh vixc dich vu Co t trçng dóng gop lan 
trong khu vrc djch vu nhix: dich vi van tái, djch vi tài chInh ngân 
hang, djch viii bat dng san,.... 

Muc 2.3.5 (trang 165) có tiêu d là "Khoa hçc và cong ngh trong 
nganh y tê" tuy nhiên ni dung chU yeu là irng diing CNTT, dông thai 
tai m11c 2.5.1 (trang 168) nêu hoat dng 1rng d1ing khoa h9c và cong 
nghe trong các ngành, linh vl.rc, trong do có linh virc y tê và chàm soc 
sirc khOe. Do do, dé nghi bO rnic 2.3.5 Va rà soát chuyên các ni dung 
phü hp xuông mi,ic 2.5.1. 

20 

21 

Da tip thu tai  tiu mgc 2.5.2, muc II, phmn II cüa 
Báo cáo tng h9p. 

Nhitng djch vii nay chira có nhiu. 

Da tip thu và chuyn ni dung cho phü hçrp 

9 
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lam rO kt qua dat  duqc, mt han  chê, tn tai  và nguyen nhàn d lam c 

s d xut djnh huâng, giài pháp cho giai doan tâi. 

hp. khá rO va dy dü 

25 

V ha thng giao thông: D nghj b sung phân tIch, dánh giá v kt noi 
ha thng giao thông da ph'ircmg thirc, däc biCt trong viêc van hành các 
tuyen van tai chinh; lam ro cac bat cap, vi tn cac diem nghen, nut that 

,. . . . .. . 
trong mang krcii ket cau ha tang giao thong doi ngoai lien tinh, giao 
thong nçn tinh, dac biçt la cac tuyen diicrng lien huyn, dixcing huyçn CO 

vai trô là tr1ic dng 1irc phát triCn. 

. . Hien tal Cao Bang ngoai van tai dircing bo ra chua 
, ,. . . co phuong thixc van tai nao khac nen khong co van 
. - tal da phixong thixc o Cao Bang. 

26 
D nghi b sung dánh giá them v vn d giao thông và. ha thng giao 

-. ., . . . ., 
thongthuy nci d!a; danh. gia them ye tien nang, cac dicu kiçn ky thuat 
de nghien cru bo in san hay tren da ban tinh. 

. , . Giao thong thuy Cao Bang chua phat tnien, QH san 
h + ay u.duO Lri 

Danh gia ye QH thuy loi Cao Bang CO chuyCn dê 
dánh' giá khá day dü và chi tit, trong Mo cáo tng 
hp ciii tp chungnhftng vând. Ian. 

27 

VC ha tang thuy Ioi DC nghi bô sung danh gia them hien trang thuy loi 
cüa trng tiCu vüngthüy 19i, hintrng phát tniên h thông dC diCu trên 

dja bàn tinh. 

28 

. . 
Ve ha tang cap nixoc: De nghi ho sung phan tich, danh gia them hien 

. trang ye he thong tuyen ong, tram born cap nuoc sach, nuoc tho chinh. 

Trong baocao tong hopkhông flefl diVaodánhgiá 
. . ,. . qua chi tiet, noi dung nay da thrcic cu the hoa trong 

. bao cao chuyen de va quy hoach cap duoi. 

29 

V ha thng thoát nuóc, xir l nuàc thai: D nghi, b sung phân tIch, 

dánh giá khà náng cüa he thông thoát nuOc mat theo chu kS'  lap lai trân 
mua gay tran cong, trOng do co xem xet den irng pho vcn thien tai, bien 

. ,. doi khi hau; phan tich bo sung mang lucn tuyen cong, mucmg thoat 
nuoc chung; phan tich, danh gia ci the ha tang thoat nucxc va xu ly 
nuâc thai tai  các khu kinh tC, kim cong nghip trCn dja bàn tinh. 

,. . Trong bao cao tong hop khong nen di vao danh gia 
, . . . . qua chi tiet, noi dung nay da diroc cu the hoa trong 

bao cao chuyen de va quy hoach cap duoi. 

30 
V dánh giã cac nguy co Va tác dng cUa thiCn tai, bin di khI hu: 
Báo cáo dang chü yCu tp trung lit kC ma chua phân tIch và dr báo ci 
the các tác dng, Co hi thách thcrc cho trng khu vrc lam co sO xay  

D tip thu b sung tai tiu muc 1.2, muc I, phn I 
cüa Báo cáo tng hop. 
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31 

32 

dirng quy hoach tinh. Dé nghj b6 sung dánh giá hin trang h thng kt 
câu ha tang phông, chong thiên tai; trong do, doi voi ni dung phân 
tIch, dánh giá thirc trang ha tang thüy 1i, phOng chong thiên tai dê 
nghi: Tap trung phân tIch khã nAng cap nuàc cho sinh hoat, nông 
nghiêp, các ngành kinh tê; khã näng dáp irng nhu câu tuài tiêu, phOng 
chong lU, ngp üng; näng briC cüa các cong trinh (ho chüa, dê diêu, h 
thông kênh mirang...) trong cong tác phông chng thiên tai, biên dôi 
khI hu. Dánh giá khã näng chü dng 1rng phó vâi thiên tai, BDKH, 
khã näng giám thit hai ye ng'tthi, ye kinh tC do thiën tai gay ra. Tp 
trung phân tIch cac van de con ton tai, các bat cp hin nay và nhu câu 
con thiu; dng thai dánh giá sirr phü hçp trong vic phân bô vá si:r 
diing nguôn nuâc cüng nhu slrr phân b ye kt câu ha tang cong trInh 
thüy lçii và phOng chong thiên tai. 

Trong Báo cáo dä xay d?ng s 1iu hin trang dt cUa tinh (Biu 59 ± 
Biêu 61) và s bO dánh giá theo rnôc các nàrn 2010, 2015 và 2020, tuy 
nhiên dê nghj: (i) So sánh, dánh giá kêt qua thirc hin si'r d11ng dat vOi 
Quy hoach sii'r dvng dat và Ké hoach sfr ding dat ctrçc phê duyt trong 
tirng k' (2011 - 2015, 2016 - 2020) cüa tinh Cao Bang; (ii) Dánh giá 
nhilng mit dixçc, nhung ton tai và nguyen nhân cüa ton tai trong thirrc 
hin quy hoach sr diing dat thi k' 2011 - 2020, dua ra bài hçc kinh 
nghiêrn lam ca s nghiên c1ru, phân tIch, dlr báo xu the bin dng dat 
dai den nãm 2030. 

Hiên trng h thng do thi va nông thôn: (i) B sung s 1iu, dánh giá 
thirrc trng phát triên do thj cña tinh Cao Bang trong thi k' 2010 - 
2020; kêt qua dat duc, nhttng kho khän, han chê, ton tai trong phát 
triên do thj thi gian qua; nguyen nhân dn den nhüng kho khän, ton 
tai, han chê trong phát triên do thj. (ii) Phân tIch, dánh giá các yêu to 
han ché tir thrc tin phát trin do thj cUa tinh vâ vic dO thj hóa tác 
dng tiêu clrrc tài chat hrcyng môi tnthng sOng, tài nguyen và các khu  

TT 

DI cp nhât tai  biu 62, tiu mIle 7.1, rnuc VII, 
phân II cüa Báo cáo tong hçxp. 

Báo cáo dã dánh giã dy dü thIrc trng do thj hóa vâ 
hin trng h thOng, dO thj, các diem tp trung nOng 
thOn và xay dirng nông thôn mOi cüa Cao Bang qua 
các thi ks'. cüa Cao Bang 
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vrc dan Cu nông thôn yen cáç do thj; (iii) Bô sung so lieu, dãnh giá qua 
trInh thrc hin và kêt qua dt duc trong chuang trInh nông thôn mâi 
nhüng näm qua. 

Nghi. quy& s 1 1-NQ/TW ngày 10/02/2022 cUa B 
Chinh trj ye phucing huàng phát triên vüng Trung 
du và Mien nUi phIa Bác giai doan 2021-2030 dà 
duçic quán. trit bô sung vào quan diem, dinh huàng, 
m'iic tiêu, djnh huàng và các giái pháp phát triên 
ciia Cao Btng. 

D phü hcp vâi tinh than Nghi. quyêt so 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 
cüa B ChInh trj ye phuang hmrng phát triên vi1ng Trung du va Mien 
r'' iDhia Bàc giai dotn 202 1-2030, dê nghi. xem xem bô sung ni dung 
sau: "Phát trin nhanh, theo hmfmg xanh, ben ving và toàn din dixa 
trên ca s iling ding tiên b khoa h9c Cong ngh và dôi mâi sang to 
phU hcp vi diêu kin thirc tin cüa tinh". 

Vói tim näng, Iai th hin Co. djnh 1iiróng pháttriên cüatinh Cao 
Bang cin gin vói các "iii nguyCn/lvi the" và xác djnh d1y là nhng 
"trii cot" d phát triCn kinh té-xà h.i ca tinh trong giai.doçm 202.L 
2030 nhu: Khu kinh tê ci'ra khâu, Khu du lich Thác. Bàn. Giôc, Cong 

34 vièn dia chat non nuc Cao Bäng (dã dlsçTc UNESCO cOng nhn là 
COng viên da.chât bàn cau), bâo dam là "hat nhân" kCt nOi không chi 
cho Cao Bang ma cOn cho các .da phwng khác trong Vüng. Ngoài ra,... 
djnh huàng phát triên cüa tinh can gan vâi thj truO'ng Trung QuOc, dc 
bit là dOi vâi các linh vrc xuât nhp khâu, du lich, logistics. 

Dt duge quán trit và th hin rO trong báo cáo quy 
hoch cüa Cao Bing 

Dê nghi. bô sung them các chi tiêu v xut nhp khu và du ljch dê Quy hoch Cao Bang khOng nên th hin qua nhiu 
minh chimng vai trO cüa khu virc djch vii trong giai cloan 202 1-2030. chi tiêu dinh hxcmg ci th. 

D& vâi kjch bàn tang tnthng, d ngh b sung dánh giá tinh hinh kinh 
tê- chInh tn trong khu vi1c và trên the giâi, tác dng den tOe d phát 
trin kinh tê cüa da phuong. Mt khác, ngoài các thun lçii, dê nghi. 
can nhäc bO sung nhttng khó khãn hin hUu nhu giá dâu leo thang, giá 
cà hang hóa tang cao, van dê ye logistic và chui cung rng hang hóa 
gp nhiêu khó khän, lam can cr xác djnh các miic tiêu, giài pháp sat 
vOi thuc tê, dat duc tIith hiu qua, khà thi trong qua trinh thimc hin.  

36 

Dr bào các kjch bàn tang tnthng cüa Cao Bang dà 
duçic tInh toán d?a trên bOi cãnh phát trien và các 
yeu to dâu vào. 
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Dng thxi, d nghi tinh b sung các can cr en th lam c si xây dijng 
cac kich bàn phát triên nhu: Phân tIch các yen to ngoi cánh, bao gôm 
các xu hiiâng va triên vng phát triên cap ct toàn câu, quôc gia Va 
khu vixc, cüng vci cac yu t noi tti, bao gm các diêu kin tiên quyêt 
va tiêm näng phát trin cña tinh. 

Giiii trInh, tiêp thu 

37 

D nghi can nhc hia chon môt s6 nganh, phân ngành trpng tam, quan 
tr9ng có vai trô dn dt phát trin kinh te - xã hi tinh trên c si các 
nganh kinh tê chInh (nong nghiêp, cong nghip, djch vi) phü hçTp V6i 
quan diem, tam nhin, muc tiêu dà dê ra cho thi k' 2021-2030, tam 
nhIn den 11am 2050. 

Các d't phát và các nhim vi trçng tarn cüa Cao 
Bang dä duc thào iun, hi thào xin kiên va duc 
su dOng thun cao cüa các sâ ban ngành và các dja 
phuo'ng cüa tinh. Dmc Ban chi dao, Tnnmg trirc, 
Thuông vi và Ban Chap hanh tinh üy dong thun. 

38 

Di vOi Phixang an quy hotch phát trin ngành nông nghip: Djnh 
hixâng "Xây dung nén nông nghiêp Cao Bang phát triên toàn din theo 
huâng san xuât hang hóa, to dt phá ye lrng diing cOng ngh cao, san 
xuât an toàn, hüu co', xanh, sach, däc san là huóng di cã truâc mat và 
Iâu dài" (Trang 319 Báo cáo tng hcip): Dê nghj can nhàc, 'nghiên cru 
ye dinh huóng mic tiêu nay trong diêu kiên Cao Bang cO dja hInh chia 
cat manh, dong bào dan toe chiëm da so, dan thua. Co the nghien c1ru 
theo huâng tp trung phát trien các san phâin chü lirc, san phâm dc 
tnrng có tiêrn näng, li the; phát triên nông nghip theo tiêu chuân an 
toàn, tirng buâc hInh thành các vüng chuyên canh nong nghip l'rng 
dung cong nghê cao vâi quy mo thIch hçp, gàn vâi ché biên Va xây 
dung thuo'ng hiêu các san phâm nông nghip có giá trj kinh tê cao, 
nOng nghiep dc san Cao Bang cO chat hrng,. sue cnh tranh và hixâng 
den xuât khâu ra thj tnrO'ng trong và ngoai nu&c. 

Phuong an nay d duqc thão luân, can nhc k5 Va 
có sir dong thun cüa các sO' ban ngành và các dja 
phuo'ng trong tinh, duçc Ban chi dao,  Thu&ng tri,rc, 
ThuO'ng vi7i và BCH Tinh y thông nhât. 

39 
Di vOi phát trin lam nghip: Viêc xác djnh phucng an phát trin các 
loai rirng can dáp lrng cac diu kiên phü h9p 

voi quy hotch lam nghip 
quôc gia; dông thOi, dê nghi tinh b sung nôi dung trông cay phän tan 
thuc hin theo Quyet dinh so 524/QD-TTg ngay 01/4/2021 cüa Thu 

V6i diu kin cii th cüa Cao Bang, phuang an phát 
trien dê xuât trong báo cáo quy hoach là phu hçip và 
duçic sir dông thun cao. 
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tuàng ChInh phü phê duyt D an trông 1 t' cay phân tan. 

Giãi trInh, tip thu Y kinI N1imn xét TT 

40 

D6i vói Phirnng an quy hoch phát triên nganh cong nghip: Báo cáo 
có chia các phân ngành, linh virc theo giai don ma chixa chi rO linh 
virc trong tam, uu tiên dt phá dê nghj bô sung, lam rO them van dê 
nay; the phân nganh, linh vrc khác cung nên 1ira chçn dê phát triên 
theo tIrng giai dotn ci the. 

Ph't.rang an phát trin và t chi.irc không giam phát 
triên CN, các KCN, CCN d duqc tInh toán phü 
hcp và dduwopwcj sr dOng thun cao trong tinh. 

V phucmg hrnng phát trin nganh djch vii: Trên co s ni dung Chin 
hxçic phát triên du ljch Vit Narn den näm 2030 thrc Thu tuó'ng ChInh 
phü phê duyt tti QuyCt djnh so 147/QD-TTg ngày 22/01/2020, ngoài 
cácdjnh huàng, rnic tiêu trong Báo cáo, de ngh tinh u'u tin tip trung 
phát trin Khu du ljcli thác Bàn Giôc, trong do dê xuât rnô hInh/c chê 

41 chInh sách dtc th hqp táe phát triên vó'i Trung Quoc, bào dam quôc 
phOng, an ninh, gi gin diRrng biCn giâi. Dê nghj can nhàc khôngdixa 
dnh hthng xây drng, phát triên Casino (trang 384); trong Báo cáo xây 
dirng và kinh doanh Casino là linh virc kinh doanh có diCu kin, dê 
nghi. tinh xây dimg thành dê. an  riêng, báo cáo các cap có thâm quyên 

xem xét, quyêt djnh. 

Báo cáo quy hotch v du lch cia quan triet Chin 
luçc phát triên du lch Vit Nam den näm 2030 
duc Thi:i tuàng ChInh phñ phê duyt tai Quyet 
cljnh sO 147/QD-TTg ngày 22/01/2020, Du ljch là 
the manh và thrqc ixu tiên phát triên, không chi thác 
Bàn Giôc, Cong viên cia chat non nuâc Cao Bang 
và nhiêu không gian du ljch khác cüng duçc khai 
thác dC du iich Cao Bang thtrc sir ytrowr thành 
ngành kinh tê miii nh9n ciia tinh. EMI tiêp thu bO. 
casino. 

42 

Di vâi dinh hixâng phát trin 02 san gôn (san gôn Phan Thanh, huyn 
Nguyen BInh và Khu nghi dung kt hçip san gOn xã DInh Phong, 
huyn Tring Khánh (trang 776)) dê nghj lutn chirng, lam rO, dánh giá 
k ye nhu cau, hiu qua dâu Pr trên dja bàn, sr phii hçip vài tmg thi 
k' phát triên, vic bào v tài nguyen môi tru&ng. Ngoài ra, quy hoach 
san gon can phii hp vâi các quy hoch khác co lien quan, ding thai 
dáp 1rng quy djnh ti Nghj djnh so 52/2020/ND-CP ngày 27/4/2020 
ciia ChInh phii ye dâu Pr xây dirng và kinh doanh san gôn, Lut Dau tu 
nam 2020 và Nghj djnh huàng d.n thi hành LuIt Dâu Pr. 

D phát trin du 1ich và can cr nhu cu và khâ näng 
phát trien mOn golf, ye dài hn djnh huâng phát 
trien 2 san golf là phii hqp. 

43 Báo cáo dua ra phuang an phát trin giáo dic dào tto và phát trin Phucmg an phát trin giáo dic dào to và phát trin 
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giáo dijc ngh nghip (trang 399 dn trang 412) vâ phwmg an phát 
triên ha tang giáo dic dào tao (trang 696 din trang 702), ngun 1irc dê 
thirc hin các giãi phãp nêu trén !ai chiia thrçc dê cap tói. Do vy, dê 
nghj tinh can cir vao djnh huâng, nhu cau phát triên giáo diic dào tao 
va giáo diic nghe nghiep trong th?yi gian tOi, rà soát, tInh toán, can dôi 
nguôn lirc dau tu tirnng xlrng cho nganh giáo dijc dào tao và giáo diic 
nghê nghip de darn bão tInh khã thi cüa vic trién khai quy hoach. 

Giãi trinh, tip thu 

giáo diic ngh nghip và phirnng an phát trin ha 
tang giáo diic dào tao cO chuyên dé tInh toán khá 
k. Do do, ni dung phát triên giáo diic dào tao  và 
giáo diic nghë nghip dê cp nhu trong báo cáo tong 
hcTp là phü hçp và cüng có sir dông thun cao trong 
tinh. 

44 
D& vri phuang an phát trin, dy rnanh i'rng diing tin b khoa h9c - 
cong ngh, doi rnâi sang tao trong san xuât vã di song: Báo cáo dt ra 
nhiêu miic tiêu mang tInh djnh htxâng nhung chua lam rO phung an 
quy hoach, vi vy dê ngh bô sung them van dà nay. 

Trong báo cáo quy hoach v dy mnh irng drng 
tiên bi KHCN và dôi rnOi sang tao dã de xuât 
phmyng an phát trién, day manh irng ding tiën bô 
khoa hçc - cOng ngh, dôi rnâi sang tao Va nhórn 
phái pháp khá cii the ye nOi  dung nay. 

45 

V phân b khong gian phát trin do thj trên da bàn tinh (trang 561), 
âê nghj bô sung Bang ye phiwng an phát triën do thj cüa tinh trong 
th?i kS' 2021 - 2030 (phuyng an phát triên theo tfrng giai doan 2021 - 
2025, 2026 - 2030); rà soát, nghiên ciru, tIch hcip Kê hoch phân loai 
do thj toàn quôc giai doan 2021 - 2030 thea QuyCt dinh s 241/QD-
TTg ngay 24/02/2021 cUa Thu tuéing ChInh phñ lam co' sâ xây drng 
dinh huong phat triên do thi cho dcn vi hanh chinh cap huyên, thanh 
phô, trên dja bàn tinh trong th?ii kS' quy hoach. Bô sung phân bO không 
gian phát triên nông thôn den nãm 2050. 

Ni dung trén dà duc tip thu, b sung tai  tiu mlic 
2.1.4; 2.2.3 và 2.3 thuc báo cáo chuyên dé 
"Phiwng an phát triên h thng do thj và khu dâncu 
nông thôn tinh Cao Bang giai doan 202 1-2030, tam 
nhIn dn nam 2050" 

46 

Phàn b không gian phát trin khu cong nghip, khu ch xut, khu 
logistic trung chuyên hang hOa và cum cong nghiêp có sir không thông 
nhât ye so lieu (giüa trang 351 và trang 700> và có sir trüng 1p (giüa 
trang351 vA trang 579). Doi vâi sr tang them ye khu cong nghip, 01 
khu chê xuât, 02 khu logistic trung chuyen hang hóa và 06 c1im cOng 
nghip de nghj phân tIch, dinh huo'ng. v: (i) Nguon hrc dau tu xây 
dirng h thông ha tang trong khu cong nghip, khu ché  xuât, khu 

Trang 351 là các Khu ch xut, CCN, tiu thu cong 
nghip trong khu kinh té cira khâu, con trang 579 và 
trang 700 là K.CN, CCN toàn tinh. Phi.rang an quy 
hoach phát trién KCN, CCN cña Cao Bang cüng d 
dixcic tInh toán, can nhäc k5, có tInh dé khá nàng 
khai thác hitu qua Cao tôc DOng Dang - Trà Linh 
drnc hoàn thành giai doan I vao nam 2025 và drnic 
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sir dng thun cao. logistic, cim cong nghip; (ii) Thu hut nguôn nhân lirc cho cãc doanh 

nghip diu tu khu cOng nghip, khu chê xuât, khu logistic, cim cOng 
nghip; (iii) Phuccng an phát. triên nhà cho cong nhân Va cac cOng 
trInh tiên Ich phic vi cho ngi.thi lao dng. 

47 

B sung lam rO: (i) Phirmig an phát trin ciim cong nghip trên dja bàn 
gOm ten goi, vj trI, din tIch, hin trng dat dai trên nguyen täc han  chê 
sr diing dat d quy hoach trOng lüa, dat rrng phOng h, rfrng dc diing; 
ngành nghê hot dng (djnh hxcng các nganh, nghê có tInh lien kêt, 
trong cTng chui giá trj cüa san phârn, djch vii); giãi trinh CG s0 diu 
chinh phirang an phát triên cim cOng nghip; giài pháp thu hñt dâu tr, 
dr kiCn tiên d thành lip, dàu tr ha tang, thu hut lap day.và tao vic 

lam cho ngi.thi lao dng dja phuang; dánh giã khá näng kêt ni ha tng 

kinh tê - x hingoài cinr cong nghip và các yeu to thun lvi, khO 

khàn; (ii) Be xuât phucmgán phát triên ciim Cong nghip vói nhüng d'r 
kiên phát triên và the hin trên bàn do gôrn: Ten gçi, vj trI, diên tIch, 
ngành nghê hoat dng, tiên d dàu tu ht tang k thut; (iii) Giài pháp 
huy dng các nguôn von du tu ha tang, ca die, chInh sách h trV phát 
triên cim Cong nghip; giâi pháp dánh giá, xr 1 hin trang môi tnthng 
cña các ciim cOng nghip dr kien trong phuang an phát trin, dc bit 
cum cong nghiêp d thanh lap, hoat dông trên dia ban va to chirc thixc 
hin (theo quy djnh tai khoàn 3 Diêu 1 Nghj dinh sO 66/2020/ND-C P 

ngày 11/6/2020 cüa ChInh phñ sua dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghi, 

dinh so 68/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 cüa ChInh phü v quàn 1, 

phát trin ciirn cOng nghip). 

+ Phrnmg an cim CN: Dã duçic chinh sua b sung tai 
mic 3.2. phucng huàng phát trin ngành congnghip, 
tiêu mic 3.2.4. To chüc không gian phát triên cOng 
nghip. Chi tiêt tai  bang 70, Quy hoach KCN, CNN tinh 
Cao Bang giai don 2021-203 0, tam nhIn den näm 2050. 
Các CCN d duoc xác dinh trên co s nguyen täc h?n 
chê sr .drng dat d quy hoach trông lua, dat rung phOng 
h, rung dc dimg. 

+ Vê diêu chinh cim cong nghip có sir thay dôi 
so vói quy hoach trixâc dày là do mt so c'im cong 
nghip näm trong quy hoach do thj do thj, mt sôcm 
bo sung theo quy hoach chung xây drng khu kinh tê cua 
khâu tinh Cao Bang d duçc Thu tuàng ChInh phü phê 
duyt näm 2022. 

± D6i vói ni dung giài pháp v huy dng ngun vé,n 
dâu tu, Ca chê chInh sách, mOi truxng có trong mic giài 
pháp chung cüa báo cáo tai phân IV. Giài pháp thrc 
hin quy hoach. 

48 
Phân b khOng gian phát trin nOng nghip con rt m nhat d nghj b 
sung them theo huàng phát triên vung san xuât nOng nghip tip trung. 

Phn b khOng gian phát trin nOng nghip dà rO 
din tIch trng loai cay, den tirng huyn, them trI den 
xä và phU hcip vâi dc thu phát triên nOng nghip 
cüa Cao Bang. Dc diem da hInh Cao Bang khó có 
các vi'lng san xuat nOng nghip tp trung quy mO 
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1 

49 B sung phucing an phát trin yang khó khàn, dàc biêt khó khàn (xà, 
thj trân mien nüi, vüng cao, vüng dc bit khó khän). 

Cao Bang là tinh min nüi, biên giYi, dia hinh nñi 
cao, dôc nén hauutf hêt là vüng khO khAn, cic bit 
Bão Lac, Bão Lam là vilng khO khn và dc bit 
kho khãn cüa Cao Bang dã duçc nghien ciru và cO 
phrcmg an phát trin. 

D nghj bt sung, lam rö them: (i) Khoanh 'djnh chi ti& khu virc mO, 
loai khoáng san can dâu tix thAm dO, khai thác va tiên d thàm dO, khai 
thác trong thai kS' quy hoach; (ii) Khoanh dnh khu vrc tam thOri cam 
boat ctng khoáng san dà dixçc phê duyet. Dông thi, các ni dung 

50	 "Khoanh djnh chi tiêt khu virc mó, loti tài nguyen khoáng san can dâu 
tu thäm dO, khai thác và tin do thàm do, khai thác" thirc hin theo quy 
dnh tai diem b khoãn 10 Dieu 28 Nghi djnh s 37/20191ND-CP duc 
trInhbày tai tiêu muc 3 thuôc muc X ciXa Chuo'ng II can bô sung thông 
tin dan chiêu den các bàn do kern theo Báo cáo. 

Dà lam rO trong báo cáo quy hoach 

(i) Khoanh dinh chi tit khu vrc mO: Phu luc 10 cüa 
phung an chi tit 

(ii) Khoanh djnh khu v1rc ttrn thi cm hoat dng 
khoáng san: dal bô sung tai bàn ye sO 1,2,3 

Các ni dung "Khoanh dinh chi tit khu vrc mO, 
loti tài nguyen khoáng san can dau tu thàm dO, khai 
thác vàtiên d thäm dO, khai thác" : dà thirc hin bô 
sung t9a d các diem gOc, din tIch khu xc trong 
các phu lc va dn chiêu len bàn do quy hoch (bàn 
ye so 3). Trong phirnng an chi tiCt Hp phân 
khoáng san së 1p bàn ye QUy hoach KS VLXD 
riêng cho tirng huyn dê the hin t' l thich hçp và 
kIch thuó'c theo khô giây thong i'rng. 

51 

Cin b sung, lam rO phucing an báo v môi tnx?ng v giam thieu, xiX l) 
ô nhim rnoi tnrng khong khI, nuâc và chit thai ran. Dày là nhtng 
yêu câu can dthYc quan tarn hon nüa, dc bit Cao Bang dang xác dnh 
phát triên manh ye du ljth, siXc chju tãi ye rnOi tnr&ng là Co gi6i han  và 
tinh can có phuong an bão v va xü l ô nhirn rnOi tnrOng. 

Ni dung nay dã di.rçxc the hin trong báo cáo quy 
hoach: tai  các tiêu rniic 6.5.2, m1c VI, phân III và 
lieu mic 5.1, m1ic V phn IV cüa Báo cáo tong hgp 

52 
Quy hoach tinh Cao Btng dà xác dIIh can gän ket chat che yà huâng D cO quan diem, djnh hi.rng y các giãi pháp y 
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tâi các miic tiêu phát tribên vüng và tang trueing xanh, do vy, cvn 
ci th hóa các ni dung nay thông qua các chi tiêu dnh hrgng, các dir 
an và ngân sách phân bô. 

d nay 

Can nhc di vài d xuât b trI 01 san bay; b sung phi.rmg an phãt 

trin giao thông thüy ni dia trên dja bàn tinh. 

Dâ CO trong báo cáo quy hoch tai tiu miic 6.1.6 và 
6.1.7, rniic VI, ph.n III cüa Báo cáo tng hop. 

54 

Be nghi xem xet, khong thra cac cong trinh thuy diên co quy rnô thrcn 
10MW vao quyhotch; dong thai, rà soát, kiên quyêt loai bó các cong 
trInh thüy din (k cá có trong quy hoch) không dam bào hiu qua 
kinh t& có chirn dung rirng tir nhiên, ành hirOng ctn dan cu và cO tác 
dng xâu den môi triRmg. 

Dä tip thu tai  Miic VI, tiu mic 6.2 Phucmg an 
phát triên mng luâi cap din, mic 6.2.1. Djnh 
hrnng phát triên các nhà may thUy din. 

Mic 6.2.4.2. Du ni các nhà may thiiy din vào h 
thông din tinh.Cao Bang 

Giai trznh 

Dê an chi thra các dir an nha may thüy din vra và 
nhO dà dixçc UBND tinh cap quyêt dnh chU truang 
dâu tu dang thi cong xây dirng dci kiên v.n hành 
giai dotn 2023-2025. 

Di vâi các di,r an duqc UBND tinh chap thun chü 
truang khão sat, nghiên cru 1p dir an CO cong suât 
lan hsn 10MW và t.n ditng tiêm nãng và dam bão 
hiu qua kinh tê. 

D nghi xây dirng phwmg an dn närn 2030 theo các chi tiêu v quy 

hoach, kê hoch, phuang an sr ding dat trong Quy hoch tinh Cao 
Bang, bào dam phü hop vai Quy hoch sir diing dat quôc gia thai k' 
2021 - 2030, tarn nhIn den nãm 2050, Kê hoch sir drng dat quOc gia 
05 nãm 2021 - 2025 và Quyêt djnh so 326/QD-TTg ngày 09/3/2022 
cüa Thu tuàng ChInh phü. 

D the hin tai  tiêu miic 7.2, muc VII, phân III cüa 
Báo cáo tong hop. 
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56 

Dã the hin trong báo cáo hap phAn s 8; các ni 
dung ye dat trong Báo cáo tong hap duçic trInh bay 
theo quy dinh tai  Diêu 28 cüa Lut quy hoach 2017 

Xác dinh diên tIch các loai dt cAn thu hi d thuc hin cac cong trInh, 
dir an sà dung dat vào các muc dIch quy djnh tai Biêu 61 và Diêu 62 
cüa Luât Dat dai so 45/2013/QH13 thirc hin trong thxi kS' quy hoach 
den ti'rng dan vj hành chInh cap huyn. 

57 
Xác dinh din tIch các !oai dAt cAn chuyn nwc dIch si'r d1ing dAt trong 
k' quyhoach quy djnh tai các diem a, b, c, d và e khoán. 1 Diêu 57 
Luât Dat dai so 45/201 3/QH 13 den tfrng dan vj hành chInh cap huyn 

Dä th hin trong báo cáo hap phAn s 8; các nOi 
dung ye dat trong Báo cáo thng hap dirçc trInh bay 
theo quy djnh tai Diêu 28 cüa Lut quy hoach 2017 

58 

Phixang an phOng, chng thiên tai, thüy içii d nghi can cir Quyt djnh 
so 33/QD-TTg ngày 07/01/2021 cüa Thu tiiâng ChInh phü ye Phé 
duyet chiên luac thüy lai Viêt Nam den nàrn 2030, tarn nhIn den nám 
2045, Quyêt dinh so 379/QD-TTg ngày 17/3/202 1 cüa Thu tt.ràng 
ChInh phu ye Phê duyet Chien InYc quc gia phông, chong thiên tai 
den närn 2030, tarn nhin den nãm 2050 nghiên c1ru dua ni dung djnh 
huâng phát trién các nganh, ITnh virc nay dam báo phü hcip vâi dtc thü, 
tInh chat va diéu kin cüa tinh vao trong Báo cáo. 

Dã quán trit trong các ni dung cüa Báo cáo thng 
hap; 

Các quyt djnh d dtroc b sung vâo can cü' Ip quy 
hoach; 

59 

D nghi nghiên ciru, •rà soát, xern xét: Chi d xuAt các dr an cAp quc 
gia, cap vüng, cap tinh, lien huyen vao trong quy hotch tinh; các dir an 
khác dixçc giãi quyêt tai các quy hoach cAp huyen, cap xa (nhir quy 
hoach xay dung yang huyên, lien huyên; quy hoach xây dung chung 
cap xa;  các quy hotch do thj...); 

Dä tip thu, chinh si'ra t?i  phAn V. Danh miic dii 
an dâu tu 

60 

B sung, hoàn thiên lun churng Danh rnijc các dtr an va thir tir uu tien 
thuc hiên; 1 do lira chon 1irng dtr an váo trong danh m11c; sap xëp thu 
tir urn tiên và phân k' thuc hiên; sap xep các dir an theo tung nhóm 
ngánh, linh vuxc dê d theo dOi, tra cIru. Phan k' dâu tu vic triên khai 
các du an theo tung giai doan 2021 - 2025, 2026 - 2030, trong dO chi  

D tip thu, chinh sua t?i  phAn V. Danh miic dr 
an dâu tu' 
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ti& co dtu ngun vn cüa trng dir an d lam c s thrc hin. 

Giãi trInh, tip thu Y kin/ Nhn xét TT 

Danh mic dr an tru tiên &iu tr thüy diên co 03 du an duâi 10 MW 
(trang 769), dê ngh rà soát quy mô dir an dam bão phü hcp vài van 

bàn so 9844/BCTDL ngày 22/12/2020 cüa B Cong Thuang, trong do 

61
có ni dung chua xem xét, nghiên cru dê dê xuât b sung vào quy 
hoach dôi vâi các dir an thüy din có quy mô cong suât nhO hmi 10 
MW. Ngoài ra, can bô sung dánh giá din tIch chiêrn dat, din tIch 
rirng ho trI cho các di,r an thüy din; khã nng dâu ni vâi 1uói din 
quôc gia. 

Dä tip thu, chinh sira tai phan V. Danh m'çic dir 
an dâu tu 

K hoach nguèn von dtu tu cOng. trung hn giai doan 2021 - 2025 dà 
thrc xác djnh (Quyêt dnh sO 153 5/QD-TTg ngày 15/9/2021 cüa Thi.i 
tuâng ChInh phü và danh miic dir an s1r dicing von ngân sách dja 
phuong), xem xét, rà soát iai danh mic các dr an si:r clçing vOn dâu tu 

62	 cong giai doan 2021 - 2025 clê xuât trên dja bàn tinh phü hçTp vOi tong 

so von duçc giao, phü hcip vâi các nguyen täc, tiêu chI, djnh mirc phân 
bô von dâu tu congnguOn ngân sách Nhà nuàc.giai dotn 2021.- 2025 
quy djnh tai Lu.t Dâu tu cong và Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thu?ng vi Quoc hi. 

Da tip thu. chinh sira tai phân V. Danh miic dir 
an dâu tu 

63 

Do quy hoach cp quc gia và quy hoach vñng chua duçc phê duyt, 
dê nghi. can nhäc b sung Bang riêng ye các dir an du tii trên dta bàn 
tinh de xuât trong quy hoach cap quOc gia và quy hoach vüng thi kS' 
quy hotch 2021 - 2030, von dâu tu xây drng cãc dr an dâu tir trong 
quy hotch c.p quOc gia và quy hoach viing th?ñ k' quy hoach 2021 - 
2030 giüp thun 1çi trong qua trinh thâm djnh quy hoach tinh cña các 
B. 

Theo quy dlnh tai Quyêt djnh s 129 1/QD-BKHDT 
ngày 17/9/2021 cüa B KHDT, Danh miic d? an 
dâu tu duqc dê xuât hin barn theo djnh hrnng phát 
trin, nhu câu dia phuang và can di nguOn 1irc. 

D dam bão thir bc trong h thng quy hoach và 
tInh khà thi, cac kiên dê xut dir an trên dla  bàn 
tinh Cao Bang duqc tich hp vào quy hoach cap 
quôc gia, quy hoach vüng së duc nghiên cixu khi 
các b ngành gri Cao Bang lay 9 kiên dôi vi dir 
thão cac quy hoach cap trên (khi do dä có djnh 
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TT Y kin/ NhIii xét Giãi trInh, tip thu 

hisàng ye phát trién trên dja bàn tinh Cao Bang 
trong quy hoich cap cao) 

64 

Ni dung báo cáo dánh giá môi trithng chiri krçc cUa quy hoach 1p 
theo quy djnh t?i khoãn 2 Diêu 11 Thông tu so 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 cilia B Tài nguyen và Môi trir?ng quy djnh chi tiêt 
thi hành môt so diéu cUa Luât Bão v môi rung. Sau khi 1p xong 
báo cáo dánh giá mOi tnrng chiên kr?c cilia quy hoach, dê nghj Qu 
Uy ban gl'ri ho si xin kiên cilia B Tài nguyen và Môi tnrông theo 
quy djnh tti khoãn 5 Diêu 26 Lut Báo v môi tnr?ing sO 
72/2020/QH14. 

Tip thu, thirc hin 

65 

Ph6i hip chat chë v6i cac Bô ctixçc giao 1p các quy hotch cap quôc 
gia dê rà soát các djnh hiiong, mic tiêu phát triën cho phü hçip Va 
thông nhât vâi cac quy hoach cap quOc gia dang du?c triên khai 1p 
dông thi, nhat là mt sO quy hoach nganh quôc gia dã dixc phê duyt 
hoãc dang trong qua trInh hoàn thin quy hotch sau thâm dlnh. 

Tip thu, thuc hin 

66 

Chi do các Sä, ngành chuyên mOn rà soát các quy djnh cilia pháp luat 
chuyên ngành CO lien quan den quy hoach quy djnh v vic 1p eác quy 
hoach cO tInh chat k thuãt, chuyên ngành (quy djnh tai Phi lic II Luat 
Quy hoach) trên da bàn d b sung ni dung tIch hçip vao Quy hoach 
tinh Cao Bang và sau khi duac Thu tuàng ChInh phü phê duyt Se lam 
ca s dé triên khai lap quy hoach cO tInh chat k5 thuat, chuyên ngành. 

Tip thu, thii'c hin 

67 Th chilrc ly kin v quy hoach dy dü các dOi tircYng và trInh t1r dixçc 
quy djnh t?i Diêu 32 Nghi djnh so 37/2019/ND-Cp 

Dã 1y kin cüa Uy ban Mat tran T quc tinh, 
cong dng vâ t chirc, cá nhân lien quan; cüng vói 
lay kiên cilia các bO ngành va dja phixang lan can 

68 
Rà soát, chinh si'ra li k5 thuât, 1i chInh tã trong Báo cáo. Rà soát lai Tip thu 
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Giãi trInh, tip thu Y kin/ Nhn xét TT 
vic dánh sé trang trong Báo cáo (chäng hmn s trang tü 698 - 700 bj 

dánh tràng 1tp). 

69 

Lp Báo cáo tng hçp kin gop cüa các co quan, t chirc, cong 
dong, cá nhân ye quy hoach; 1p Báo cáo tiêp thu, giãi trInh các kin 
tham gia gop vâi Quy hotch tinh Cao Bang. 

Tip thu 

70 

H thng so d& bàn d cn chinh sira, hoàn thin them theo huàng: (i) 
C.n thong nht khung bàn ye, dt ten bàn ye (co bàn ye ghi näm hin 
trng, có bàn ye không ghi; bàn ye ghi ten tinh, bàn ye không;...), mt 
s bàn ye có khung ten don vi, tu van, don vi,  1p, bàn ye không.... (ii) 
B sung müi ten và ghi chi huâng di cüa các chthng giao thông khi di 
ra ngoài pharn vi tinh. (iii) Bàn ye can trInh bay dê in khô A3 Va kh 
AO diing tSr 1 khác nhau (Chü ye c chil text, kSr 1iiu.. dam bão 
dung ky thut và phic vii d9c bàn ye). (iv) Bàn ye trInh bay A3 không 
cn khung ten donvj, bàn ye AO dung t' i can khung têncác don vi,  to 

chic lip quy hoch phic vi vic dóng dâu ho so sau nay. (v) Mt s 
bàn ye hi, lOi luâi tça d. Bàn do the hin "hoa gió" thay cho k' hiu 
hizâng bàn ye. (vi) Dithng giao thông can the hin khác nhau vói phân 
cp du?ng giao thông khác nhau (vi di Quc 1, dung tinh, dung 
huyn...). (vii) Bô sung ghi nãm so 1iu hin trng, nguôn gOc so lieu. 

Tip thu, chinh sira 

71 

Co s dtt Iiu v Quy hotchtinh Cao Bang cn phài duçic xây dirng, 
hoàn thin tnrO'c khi trInh thâm djnh và trInh phê duyt theo quy djnh 
khoàn I Diêu 31 và khoãn 8 Diêu 35 cüa Luit Quy hoach và quy djnh 

tai Chixong V cüa Nghj di,nh 37/2019/ND-CP. 

Tiêp thu, chinh sra 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP CUA BQ TA! CH!NH 

(Kern theo Báo cáo so' Q 7 /SKJ-IDT-THQH ngày 4 tháng nãrn 2022 cáa Sà K hoach '1'à Du tu' tinh Cao B&ig) 

TT Y Idn/ Nhân xét Giãi trInh, tip thu 

1 

Ni dung cüa dir thão báo cáo quy hotch cor ban d barn sat quy djnh cüa 
Luât Quy hoach, Nghi djnh s 37/2019/ND-CP ngày 07/5/2019 cüa 
ChInh phü vá phü hap voi nhiêm vu 1p quy ho?ch tmnh Cao Bang th?yi k' 
202 1-2030, thrn nhIn dn nám 2050 da dtrcie Thu tuâng ChInh phU phê 
duyêt tai Quyt dinh sé 1167/QD-TTg ngày 03/8/2020. Ngoai ra, dê ngh4 
Tinh b sung ni dung "khá nang huy dng ngun lirc" dixçc quy ctjnh ti 
dirn a khoãn 1 Diu 28 Nghi dinh s 37/2019/ND-CP. 

Tai dirn a Khoân I Diu 28 Nghj djnh s 
37/2019/ND-CP, quy djnh v "vi trI dia 1, diu 
kin t1r nhiên, xâ hôi, tài nguyen thiên nhiên và 
môi tnring", khong Co quy djnh v "khã näng 
huy dng ngun !rc". 

Các ni dung cüa Báo cáo dã tuân thu theo Diu 
28 Nghj djnh s 37/2019/ND-CP 

Quy hoach tinh phái phü hap quy hoach vüng, quy hoch cap quôc gia, 
quy hoach sfr diing dt qu& gia. Các quy hotch có th lIp dng thai; quy 
hoach nào thrac lap, thrn dinh xong tru'àc thI dixçic quyt djnh hoc phë 
duyêt trixoc; sau khi quy hoach disorc quyt dnh hotc phé duyt, nêu có 
mâu thun thI quy hotch thp horn phái diu chinh theo quy hoach eao 
horn. Hin nay, cac quy hoach vüng, quy hoach cp quc gia, quy hoach 
sir dung dt quc gia dang duac time hin dng thO'i, song song, do do dê 
nghj rá soát cap nhât noi dung cac quy hoach nêu trên darn bão tInh dông 
b, tIch hçip và thé'ng nht. 

Báo cáo quy hoach dä quán trit 

3 

V tin d thirc hién Ip Quy hoach: D nghj üy ban nhân dan tinh Cao 
Bang thuc hién theo quy djnh tai Ngh quy& s 1 19/NQ-CP ngày 
27/9/2021 cüa ChInh phü v cac nhiêrn vu và giái pháp d nâng cao chat 
Iung vã dy nhanh tin d lap quy hoach thi k' 2021-2030 vã các quy 
djnh ciia pháp lut có lien quan. 

Báo cáo quy hoach d quán trit 
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TT V kiên/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

D nghj Tinh tip thu kin cUa các Bô Co lien quan dn các hcTp phn 
quy hotch d thirc hin nhim vii quy hoch tinh phü hgp vâi quy dnh 

(trong do có B Quc phông, B Cong an di vói các quy hoach thuc 

linh virc quc phOng, an ninh). 

Báo cáo quy hoach d quan trit 

5 

V các miic tiêu cii th (trang 320 báo cáo quy hoach ciia Tinh): 

D nghj Tinh rà soát các chi tiêu tai  dr thào báo cáo dam bào phi hçp Vcii 

Nghi. quy& s 01-NQ/DH ngày 11/11/2020 Dai hi  dai  biu Dáng bO tinh 
Cao Bing In thir XIX, nhim k' 2020-2025 (nhu chi tiêu t& do tang 

trung GRDP, c cu kinh t& thu nhp bmnh quân du ngroi,...). 

Tip thu tti mic II, phn III cüa Báo cáo tng 
h. 

6 

V ngun vn &iu tu thrc hin Quy hoach: 

Theo dr kin cüa Tinh (trang 37 dr tháo Quyt dnh phê duyt quy 
hoach), tng ngun vn du tu tinh CaoBng cin huy dng d dat  duc 

mic tiêu phát trin trong k' quy hoach 2021-2030 khoãng 1.614 nghin t' 
dng (trong dO: giai doan 202 1-2025 khoãng 647 nghin t' dOng Va giai 
doan 2026-2030 khoâng 967 nghln t' dèng). Trong khi do, Quc hi 
ban hành Nghj quy& s 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 v k hoach -T 

tu cong trung han ngun giai doan 202 1-2025, theo do, k hoach  dau tij 

cong trung han  vn NSNN giai doan 202 1-2025 cfia tinh Cao Bang là 
13.753,5 12 t' dng trong dO: NSTW là 8.274,6 12 t' dong (von trong 
nuâc là 6.877,417 t dng, vn nucc ngoài là 1.397,195 t' dng); NSDP 

là 5.478,9 t' dng. Do vty, d nghj Tinh rà soátlai chi tiêu nay d dam 

bào tInh khà thi, dng thai chi tit theo tüng ngun vn (ngun NSNN, 
nguôn vn huy dOng  tr các çlQanh nghip, dan cu,...) và cO phân k thuc 
hin tirng giai doan, tirng nãm. 

Vê nhu cu vn du tu d dtt quy hoach d ra, cã 
th?yi k' 2021-2030 là khoãng 160 nghin t' dng, 
trong do: giai doan 202 1-2025 khoãng 64 nghin t 
dông và giai don 2026-2030 khoãng 96 nghin t' 
dèng (truâc day, do li k thuât các con s thành 
647 nghin t' và 967 nghIn t'). 

Giai doan 2021-2025, k hoach  vén dAu tu cong 
trung han  cüatinh Cao Bang duçic bé trI 13.753,5 12 

Tuyn dumg cao tc Dng Dang - Trà LTnh giai 
doan I di.xçic khOi cong xây drng và hoàn thành vào 
näm 2025, tuyn dumg H ChI Minh, mOt  sé, tuyn 
quc 10 ni vài Bc C.n, Ha Giang dugc du.tu 
nãng cap... së to ra môi trung du tu hp dan, tao 
buc dOt  phá ye thu hut các nba du tu chin luc, 
các doanh nghip dn Cao Bang du tu các khu du 
ljch, nht là khu Bàn Gic, khu kinh t, các khu 
logistic, các khu ciim CN, các khu nông nghip irng 



TT ' ki&nI Nhmn xét Giãi trInh, tip thu 

diing cong ngh cao... 

Giai don 2026-2030 tuyn cao thc Dng Dàng - Ta 
LTnh giai don II tip tVc  duçc du tu và hoàn 
thành tnrc näm 2030 và giai don nay ia giai don 
bng n thu hut du tu vao cac khu logistic, ciim 
cong nghip cira khu, các khu du Ijch, các khu 
nông nghip cong nghê cao cüa Cao B&ng, do do, 
khã näng thu hit ngun vn du tu thirc hin mic 
tiêu phát trin cüa Cao B&ng tuy khá cao song cüng 
có tInh khâ thi. 

V. các nhOrn giãi pháp chü yu (trang 738 báo cáo quy hotch cüa Tinh): 
ye dir báo nhu cau va c câu vn dâu tir: D nghj Tinh báo cáo chi tiêt 
nguôn von (nhu câu von dan tir khu v1rc nhà niiâc, nhu câu von dan tix 
khu virc ngoài nhà nixâc); bô sung vic bô tn nguôn lirc thirc hin quy 
hoach, ra soat day du cac noi dung chi dam bao dung quy dinh tai Luât 
Qiy hoch, LuIt Dau tu cong va các van ,  bàn huoing dan; Dông thi rà 
soát, tInh toán c1i the cac ngun 1rc có th huy dng dira vào triCn khai 
thi.rc hiên; dir kiên phân kr kinh phI cit th trng nãrn darn bào tInh khà thi 
cüa viêc xay dung dr toán thirc hin quy hotch Tinh. 

Dã tip thu tti tiu muc 1.2, milc II, phn IV 
cüa Báo cáo tong hçTp. 

D nghj c quan 1p quy hoach tinh Cao Btng th chi'rc 1iy kin dy dU 
các ca quan có lien quan va dam bào trinh t1.r thu tiic duçc quy djnh tai 
Diéu 32 Nghi djnh so 37/2019/ND-Cp ngày 07/512019 cüa ChInh phü 
hixâng dan Lu4It quy hoach. 

Dâ t chi'rc thirc hin theo Diu 32 cüa Nghj 
djnh37 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP CUA BQ TAI NGUYEN VA MÔT TRUONG 
(Kern theo Báo cáo s 01O?J,' /SKHDT-THQH ngày U thán 9 nárn 2022 cia Sà KI hoqch và Ddu tu' tinh Cao Bang) 

Y kinI Nhân xét Giãi trInh, tip thu 
TT 

ye quan dim, muc tiëu: xem xét rà soát (i) muc tiêu, chi tiêu v quân 1 chat thai 
ran, chat thai nguy hai cho phü hçip vâi Quyêt dlnh so 491/QD-TTg ngày 07 
tháng 5 närn /2018 cüa Thu thOng ChInh phü phC duyt diêu chinh Chiên luçyc 
quôc gia ye quãn 1' tong hcip chat thai ran den näm 2025, tarn nhin den nàm 
050; Quyêt dinh so 450/QD-TTg ngày 13 tháng 4 närn 2022 cüa Thu tuông 

Chinh phü phe duyt Chiên hrçc bào v mOi trixông quôc gia den nàrn 2030, tam 
nhIn den näm 2050, theo do b sung chi tiêu cii th ye thu gorn, xü l chat thai 
ran, chat thai nguy hai và rniôc thai sinh hoat; không thra chi tiêu ye t l ca so 
gay ô nhiërn môi tri.thng nghiem trong duçrc xir 1 dt 100%; (ii) quan diêm,miic 
tiêu 1p quy hotch can th hin rO quan dim ly tãi nguyen nuOc là yëu to cot 
lOi, phü hçp vOi quy hoach tài nguyen mrOc. Hoat dng phát triên kinh tê - xa hOi 
cUa tinh phâi gàn vOi kha nàng nguOn nrn9c, bão v tài nguyen nixOc, khong viIçt 
qua ngng khai thác dôi vOi cac tang chira nirOc và cO các bin pháp bão dam 
dOi song dan cu theo quy dinh tai khoãn 1 Diêu 5 cia Luât so 35 s'cra dôi, bô sung 
môt so diêu cüa 37 Lust CO lien quan den quy hoach. 

Dä tip thu v chi tiêu môi triiOng. Quan dirn 
lay tài nguyen nuâc là yeu to cot lOi, phü hp 
vOi quy hoach tài nguyen nuOc, hoat dng phát 
trien kinh te - xä hi cOa tinh phãi gan vOi kM 
nang nguOn mirOc, bão v tài nguyen nixOc, 
khOng virçit qua ngucng khai thác dôi vOi các 
tang chCra nuOc và có các bin pháp bão dam 
dOi sOng dan cu cia duçrc quát trin trong djnh 
huOng khai thác, bão v và sO diing hiu qua 
tài nguyen nuâc. 

Tai Biu 119. ChI tiCu s diing dt dn nàrn 2030 trCn dia bàn tinh Cao Bang, 
ngoài các chi tiêu sfr di,ing dat do cap tinh xãc dinh, cOn the hin 26/28 chi tiêu sü 
dung dat xác djnh theo chi tiêu. 51r diing dat quôc gia phân bô, thiêu 02 chl tiCu 
(dat chixa sO dung du'a vào sO diing và dat chua sO diing con iai); trong 26 chi 
tiêu sO dung dat CO 22 chi tiêu Tinh xác dinh bang chi tiêu cap quôc gia phân bô, 
gOm: dat trOng lüa, dat chuyên trông lüa nuOc, dat rOng phông h, dâtrOng san 
xuât, dt cO, rOng san xuât là rOng tir nhien, dat khu cong nghip, dat quôc phOng, 
dt an ninh, dat phát triên ha thng cp quc gia, dat xay dirng c sO van hOa, dat 
xay dirng c sO y te, dat xay dirng ca sO giáo duc - dào tao,  dat xây dirng ca sO 
the diic the thao; dat cOng trInh nang hang, dat cong trinh hini chInh viCn thông, 
dat xay di,rng kho dr trO quc gia, dt cO di tIch lich sO van hóa, dt bài thai, xO  

Dà tip thu và cp nht tai  cãc biu 117, 118 
(trang 782, 783); bô sung 02 chi tiêu (dat chua 
sO ding dua vào sO ding và dt chua sO di,ing 
cOn lai); can dOi các chi tieu cap tinh xác djnh 
bang quOc gia phan bO vào Báo cáo tong h. 
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Giãi trinh, tip thu 

1 chat thai, dtt chixa sir dicing, dat khu kinh t và ctht do thj; có 04 chi tiêu Tinh 
xác dnh chênh 1ch so vâi chi tiêu cap quôc gia phân b, gôm: dat nông nghip 
(-1.597 ha), dat riling dtc diing (-3.482 ha), dat phi nông nghip (+1.597 ha), và 
dt giao thông (+25 ha). 

3 V các chi tiêu sr ding dt dn närn 2030 ma Tinh xác djnh chênh 1ch so vâi 
chi tiêu cap quôc gia phân b can rà soát, diêu chinh 1i d dam bào phü hçcp vi 
các chi tiêu sir dtng dat quOc gia phânbö theo Quy hotch sir diing dat quôc gia 
th?ñ k' 2021-2030, tam nhln den näm 2050 di du9'c Quoc hi Khóa XV k' h9p 
thur II thông qua tai  Nghi quyCt sO 39/2021/QH15 ngày 13 tháng ii nm 2021, 
tuân thu chi tiêu quy hotch, kê hoch sir ding dat quôc gia den näm 2030 và den 
närn 2025 phan bô trên dja bàn tinh Cao Bang ti Quyêt djnh so 326/QD-TTg 
ngày 09 tháng 3 näm 2022 cilia Thu tuàng ChInh phU (Phii 1ic 6 kern theo Quyêt 
djnh nay); thirc hin theo chi dao  càa Uy ban Thung vi Quôc hi tai  Nghj quyêt 
s 499/NQ-UBTVQH1S ngày 28 tháng 3 näm 2022 ye hot dng chat vn ti kS' 
hop thilr 9, trong do khân truxang hoàn thành kê hoach si:r diung dat cap tinh 05 
näm 202 1-2025 (trong do, quan tam rà soát, phân bô chi tiêu dat phài phñ hp 
vói nhu câu silr diing dat gän vói xây dirng nhà a, tránh lang phi dat, lang phi 
nguôn hjc xä hi dau tu vào dat) truâc 31 tháng 12 näm 2022; trumg hcp quy 
hoach silt dirng dat cap huyn th?ii kS'  2021 - 2030 dã duçc phê duyt có maui 
thuin vai quy hoach, kê hoach sir duing dat cap trên thl phài diêu chinh theo dung 
quy dnh tti Nghj quyêtsO 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 nam 2019 cilia 
Uy ban Thithng vi Quoc hi giài thIch mt so diêu cilia Lut Quy hoach, Lut 
sira dôi, ho sung mt so diêu cilia 37 Lut có lien quan den quy hoach và Quyt 
dinh sO 326/OD-TTg ngày 09 tháng 3 näm 2022 cilia Thir trnng ChInh phu; dam  

D tip thu và cip nht tai  phn III, miic VII: 
Phiiing. an quy hoach silt diing dat (trang 763-
783) cCiaBáo cáo tOng hçip 

TT Y kiên/ Nhmn xét 



- 
3 

6 

5 

TT 

4 

' kin/ Nhân xét 

bâo cong khai, minE bach thông tin quy hoach sir ding dat; tang cix?mg phân 
cOng, phân cap di dôi v6i kiêrn tra, kim soát, tang ciing k' lust, k' cixongtrong 
quán l nhà nuoc ye dat dai, nht là trong viêc phân b chi tiêu sr dicing dat, 1p 
quy hoich, kê hoach s1r diing dat, không dê xay ra tinh trtng tharn nhüng, tiêu 
ciic, lçii Ich nhOm. 

f kip th?yi phuc vu phát trin kinh t - xa hOi cüa dja phumig, Uy ban nhân dan 
tinh Cao Bang bô sung ni dung phrong an phân bO va khoanhvüng dat dai theo 
khu chirc nAng và theo loai dat den tirng don vj hành chInh cap huyn vào quy 
hoch tinE Cao Bang thi k' 2021-2030, Mm nhIn den näm 2050, tuân thu chi 
tiCu quy hoach, kë hoach si:r diring dat quôc gia den nãm 2030 và den närn 2025 
phân bô trén dia bàn tinh Cao Bang tai Quyêt djnh so 326/QD-TTg ngày 09 
tháng 3 nam 2022 cüa Thu tixâng Chinh phü và hoân thin ho sci quy hoch tinh 
giri Bô Ké hoach và Dâu tu de trInh Thu tuYng ChInh phu xem xét, phê duyt 
theo quy djnh cUa phap lut ye quy hoach, pháp lust ye dat dai 

V ni dung bão v môi truô'ng trong quy hotch tinh: 

Nêu rO ni dung phân tIch, clárih giá v moi trithng cüa dia phi.rcrng theo quy djnh 
tai Dieu 10 Thông tu sO 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 nàrn 2022 cüa 
Bô trung Bô Tài nguyen và Môi trtr?rng quy djnh chi tiët thi hành mt sO diêu 
cüa Lust Báo v mOi truông, trong dO bao gôrn các ni dung ye phân v1ng rnôi 
tru?ng theo vüng báo v nghiêrn ngtt, vüng han chê phát thai; báo ton thiên 
nhiên và da dang sinE hoc; khu xfr 1 chat thai tp trung; mng luâi quan träc Va 
cành báo môi truông dat, nlxâc, không khI. 

Xem xét, thng nht các nôi dung v: Quãn l chit thai rn sinh hott; Quán l 
chat thai nguy hai; Chat thai ran cong nghiép thông thithng va Thu gom, xir l 
nuc thai sinh hoat dôi vâi ni dung dánh giá hin trtng, tInh hInh thirc hin, chi 
tiêu quy hoach. Bô sung thông tin ye tmnh hInh phát sinh, thu gom, xu l chat thai 

Giãi trInh, tiêp thu 

D tip thu và cp nht tai  các biu 117, 118 
(trang 782, 783) cüa Báo cáo tong hçp. 

N,i dung nay dà b sung trong báo cáo quy 
hoach tai  tiêu muc 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
nmc V va tiêu muc 6.5 rniic VI, phân III cüa 
Báo cáo tong hçp. 

Tip thu, b sung tai  tiu rniic 4.1.4, miic IV, 
phan II cüa Báo cáo tong hqp. 
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rn, ch.t thai nguy hti và dir báo phát sinh trong kS'  quy hotch. 

7 V phucng an phán vUng môi tru?mg: xem xét, b sung the d6i tu9ng trong phân 
vüng môi trung theo quy djnh tai  Diêu 22 Nghi djnh so 08/2022/ND-CP ngày 
10 thang 01 11am 2022 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diu cUa Lut Bão 

v môi trixông, ciii th: (i) Dôi vâi ng báo v nghiêm ngt: dê nghj bô sung 

vüng dm cüa các ng bão v nghiêm ngtt (neu co); ni thành, ni thj cüa các 
dO thi loal II, loai III theo quy drnh cua phap luât ye phân loai do thi, nguôn mxac 
mt du'çc dung cho mic dIch cap nrnic sinh hoat theo quy djnh cüa pháp lutt ye 
tài nguyen ni.ràc; khu vijc báo v 1 cña di tich ljch sir -van hoá theo quy djnh cüa 
pháp lut ye di san van hoá; (ii) Dôi vói ng htn chC phát thai: bô sung ni thj 
cüa các dO thj 1oii IV, 1oi V thco quy djnh cüa pháp luat ye phân :lo dO thj; 
hành lang báo v nguôn nuO'c mt;ducic dung cho mic dIch cap nuâc sinh hoat 
theo quy dnh cüa pháp luit ye tài nguyen nilóc; viing dat ngp nuóc quan trQng; 
khu vui choi giài tn duài nuâc theo quyêt djnh cña Uy ban nhân dan tinh. 

Phân yang môi trung dixçic th, hin cii th 
trong mlic 5.3.1 cña Báo cao. Báo cáo quy 
hoach d quán trit trong phiiang an phát triên 
cong nghip, do thj, du ljch v vüng báo ye 
nghiêm ngt và khá nãng khai thác báo v 
nguOn mioc, khu vuc bao ye 1 cua di tich hch 
si:r - van hoá theo quy dnh cüa pháp lut ye di 
san van hoá. 

8 V phixang an bão tn thiên nhiCn va da dng sinh h9c: Ni dung quy hoach cOn 
thiêu nhiêu dôi tung quy hoach (vi di: khu báo ton thiên nhiên, hành lang cia 
dang sinh hoc) cia duac nêu tai Quy hoach tong the bao ton cia dang srnh hoc 
quôc gia den nãm 2020, tarn nhIn den näm 2030 và Quy hoach bão ton cia dang 
sinh h9c tinh Cao Bang. Do do, ckm v chü trI rà soát, bô sung các dôi tuçrng quy 
hoach theo quy djnh tai  diem c khoân 9 Diêu 28 Nghj dinh sO 37/2019/ND-CP 
ngày 07 tháng 5 nãm 2019 cüa ChInh phu quy djnh chi tiêt thi hành mt so diCu 
cüa Lut Quy hoach, ci the: "Xác dnh rnijc tiêu, chi tiêu bão ton cia dng sinh 
h9c tinh; xác dnh ten gui, vi trI cija l, quy mô din tIch, miic tiêu, tO chuc và 
bin pháp quãn l dOi vói các khu virc cia dang sinh hçc cao, ng dat ngp nixâc 
quan trçng, khu virc cânh quan sinhthái quan trQng, hành lang cia dang sinh h9c, 
khu báo ton thiên nhiên, co s báo ton cia dng sinh hçc trên cija bàn tinh". 

Báo cáo chuyên d v PA bão v mOi truO'ng 
và cia dmg sinh hçc cia the hin chi tiêt, quy 
hoach cac khu bao ton cüng cia duac tich hp 
trong báo cáo quy hoach tinh the hin i miic 
5.3.3 
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9 ye phiwng an phát trin các khu xü 1 cht thai tp trung: Cn nêu rO rn1ic tiêu 
den nàm 2030; néu rO viêc sap xêp, phân bô không gian các khu xir 1 chat thai 
tp trung bao gôm vj trI, quy mô, loi hInh chit thai, cong nghe dir kiên, phm vi 
tiêp nhan chat thai dé xir 1 theo quy djnh tti dim d khoãn 9 Diëu 2 8 Nghj djnh 
so 37/20191ND-Cp ngày 07 tháng 5 nam 2019 nêu trên. Bô sung djnh hxng dâu 
tii hoc dua vào vn hành các nhà may xfr 1 chat thai rAn cO cong ngh hin dai, 
than thiên môi trung; bô sung chi tiêu ci the ye t' l chat thai rAn sinh hoat 
duçc xfr 1 bang phwng pháp chôn 1p trirc tiêp và cac giái pháp dê thirc hin 
nhAm han chê xir l chit thai rtn sinh hoat bang phuung pháp chôn lap trirc tiêp. 

Tip thu tai  ti&i m1ic 2.3, (trang 378) và tiu 
rnlic 6.5.2, muc VI, phân III cüa Báo cáo tong 
hcp. 

10 B sung ni dung phán lOai cht thai rn sinh hot tai ngun theo quy djnh tai 
Luât Bão v rnoi tnrorng 2020; giãi pháp trin khai xay d?ng nén kinh té xanh, 
kinh tê tuân hoàn 

Tiêp thu tai  trang tiu miic 6.5.2, mi1c VI, phn 
III va tieu rniic 5.1, muc V, phan IV cüa Báo 
cáo tong hçp 

11 Mt s6 nOi dung cu th cn xem xét, chinh si'ra: (i) Muc 1.7.3. H sinh thai thng 
(frang 82): sàa ten mic thành "bão ton thiên nhiên và da dang  sinh h9c"; bô sung 
ye hin trng (dà thành 1p và duçxc quy hoach thành l.p mâi den nAm 2020) cüa 
các khu bão ton thiên nhiên, co s báo ton da dng; sinh h9c, hành lang da dng 
sinh hoc trên dia bàn tinh. Bô sung thông tin ye tinh hInh hcp tác xuyên biên gii 
ye bào tOn da dang sinh h9c nói chung, vic thành 1p va vn hành hành lang da 
dang sinh h9c nói riêng; (ii) Muc 1.8.5. Biên di kh hu Anh hixng den da c1ng 
sinh h9c (trang 59): b sung, lam rO hcin các tác dng cUa biên dôi khI h41u den da 
dang sinh hoc, däc biêt là tác dông den h sinh thai niii dá vOi, loài, nguOn gen; 
(iii) Miic 4.3.2. Vê cOng tác bão ton da dang sinh hQc (trang 220): bô sung ni 
dung dánh giá kêt qua th?c hin quy hoach bão ton da dng sinh h9c tinh Gao 
Bang dã duqc phe duyt. 

Dã tip thu chinh sira: (i) Mic 1.7.3. H sinh 
thai thng (trang 82): sira ten miic thành "bão 
ton thien nhien và da dang  sinh hçc". Vê hin 
trng cüa các khu bão tOn thien nhiên, cci sâ 
bão tOn da dng sinh h9c, hành lang da d?ng 
sinh hoc tren dia bàn tinh dA th hiên chi tiet 
m11c 4.2.2 trang 200. 
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12 Hin nay, Tng ciic Môi tnr6ng, B Tãi nguyen Va Môi tru6ng dang thirc hin 
nhim vi 1p quy hotch bâo v môi tri.r&ng quôc gia, trong do bao gôm các ni 
dung v phân vüng mOi tru?mg; bão ton thiên nhiên và da dtng sinh h9c; quãn 1 
chit thai ran, ch.t thai nguy hi; quan träc và cãnh báo môi trung. Do do, c 
quan chü trI 1p quy hoch tinh Cao Bang phôi hp vài Tong cic Môi trnông, B 
Tài nguyen và Môi truOng trong qua trInh thirc hin nhãm bào dam hiu qua di 
vâi các ni dung có lien quan. DOng thai, rà soát, sra dôi, bô sung (nêu co) các 
giài pháp, phuang an cO lien quan den bão v môi trung trong quy hoch tinh 
Cao Bang thyi kr 2021-2030, tam nhln den nám 2050 dê bão dam phü hgp vi 
quy hotch bào v môi tru?lng quOc gia sau khi duçic Thu t.thng ChInh phü phê 
duyt. 

D có phi hçp 

V ni dung tài nguyen nithc trong quy hoch tinh: 

13 Rà soát, cp nht các dc tnrng song sui, ngun nuâc theo các quy dinh hiên 
hành v danh muc song lien tinh, danh muc ngun rnxâc nôi tinh. Thuyt minh rö 
ngun gc, phu'cmg pháp tInh toán tài nguyen nuâc, xu th din bin tài nguyen 

nuâc trên dja bàn tinh: B sung ni dung dánh giá nhüng vn d ni corn aj 
nguyen nixOc cn giãi quyêt trong k' quy ho?.ch vào Ph.n I ye dánh giá dc dim 
các yeu tO tr nhiên, tài nguyen thiên nhiên cüa Cao Bang; 

Dan vj thrc hin dã tip thu và b sung cp 
nhat dc trung song, suoi theo cac quy dnh 
hin hành tti trang 11-13 cüa báo cáo hp phân 
Phuang an tal nguyen nu'ac 

Dan vj thrc hin d b sung ni dung dánh giá 
nhng vtn d ni cm v tài nguyen nuOc c&n 
giãi quyêt trong k' quy hotch trong mic VII, 
Phán mO' dâu trang 6-7 cUa báo cáo hçrp phn 
Phuang an tài nguyen nuâc 

14 Bè sung ni dung v hin trng khai thác, str ding tài nguyen nuâc; dir báo nhu 
câu sü ding nuâc cüa các ngành dung nithc chInh trong k' quy hoach; nhttng 
van de mâu thun trong khai thác sir diing tài nguyen nuâc gitta the ngành vào 
mic III ye cong the quán 1, khai thác, sfr diing tài nguyen thuc Phân II ye thirc 
trng phát triên kinh tê - x hi và sir ding lanh thO tinh Cao Bang giai don 

2011-2020; 

Dan vj tic hin d trInh bay ni dung nay tai 
mic 2.2 Hin trng khai thác, s1r dicing nuâc và 
mic 3.1 — Chucmg 3 — Nhu ctu sir diing nrnc 
cüa báo cáo hçip phn Phuang an tài ngüyên 
nuOc 
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D dam bão tuân thu quy djnh tii khoàn 11 Diu 28 Nghi djnh s 37/2019/ND-
CP ngày 07 tháng 5 nãm 2019 quy dinh chi tiêt thi. hành mt so diêu cüa Lutt 
Quy hoach, dông thai dé dam bào quy djnh tai khoàn 4 Diêu 5 Lut 
35/2018/QH14 các phrnng an can can cir vao Quy hoch tong hçp km vrc song 
Bang G'iang - K' Cüng thôi k' 2021 - 2030, tam nhIn den nãm 2050 d duçic 
Thu tuong ChInh phü phê duyt tai Quyêt djnh so 1969/QD-TTg ngày 
23/11/2021, cii th: 

7 

TT 

15 
Giãi trinh, titp thu 

Báo cáo chuyen d hcip phn dä có k thüa và 
tuân thu quy hoach km vrc song Bang Giang - 
K' Cing. 

17 

V phân v1ng quy hoach: cn thuyt rninh rO các vüng quy hoach trén dja bàn 
tinh de darn bâo tInh thông nhât vâi phân vi1ng trong QUy hoach tong hcTp kru 
vc song Bang Giang - K' Cüng; 

V phân vüng chrc nang cüa nguôn nuâc: v co bàn vic phân vUng chirc näng 
nguôn rnidc song va dotn song d can cir vao Quy& djnh so 1 969/QD-TTg. Tuy 
nhiên, can dê ra muc tiêu chat lixç'ng nuâc ti thiêu cn dit drnc theo quy djnh 
dOi vâi k5' quy hoach dôi v6i ngun nu6c (tham kháo Phii liic I cüa Quyet djnh 
sO 1969/QD-TTg); 

V nOi  dung nay, Don vj thirc hin cia näm rO 
Khoãn 4 Diêu 5 LuIt 35/2018/QH14, phuong 
an duxçc triên khai tir Quy hoach tongh9p lixu 
virc song Bang Giang - K' Cüng thai k' 2021 - 
2030, tam nhIn den näm 2050, nên cäncr quan 
tr9ng dê phán vi1ng quy hoich là dam bào tinh 
phü hçp, thng nht vói Quy hoch tong hçp 
hiu virc song Bang Giang - KS'  Cüng thai k5' 
2021 - 2030, tarn nhIn den narn 2050, các tiêu 
vung khác không thuc LVS Bang Giang — K5' 
cl'lng cia chrçic ke thira tir dir an Quy ho?ch khai 
thác, si.r dmg nisâc tinh Cao Bang den närn 
2020. Chi tiêt tti miic VI — Phân rni dâu trang 
4-6 cüa báo cáo hçip phân Phuong an tài 
nguyen mrâc 

16 

V ni dung nay, ti.roiig ti.r nhu phân vüng quy 
hoach, don vj thirc hin xay d%rng can cir quan 
tr9ng dê phân vüng chi'rc näng nguOn nuâc là 
dam bâo tInh phu hp vâi Quy hotch tong hçip 
inn virc song Bang Giang - KS' Cüng thi k5' 
2021 - 2030, thm nhIn den nam 2050, Các 
song, don sOng không thuc LVS Bang Giang  
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• 

— KSr cñng don vj thirc hin d phân chia do.n 
song theo huàng dn TT 76, xác djnh m11c dIch 
khai thác sir dicing nuOc ti'r do xây drng chirc 
nang ngun nixàc cho tirng dotn song do. Chi 
tiêt ti trang 58-68 cüa báo cáo hqp phn 
Phiwng an Tài nguyen nrnrc 

18 V xác djnh lugng nuàc CO th khai thác, sr dxng: ti dr thão tini toán 1rcrng 
nuâc mt (theo các tIn sut), nuâe dui dt và tng luqng nuâc mt, nuàc di 
dt cO th khai tháe d& vâi các huyn trên dja bàn tinh, tuy nhiên cn thuyt 
minh rO phuang pháp tInh toán. Ngoài ra, d dam bào nguyen tc quãn i 
nguyen nuc thông nht theo luu vrc song, theo ngun nu6c (ti Diu 3 Lut tài 
nguyen nucc), ciin xác dnh hxçmg nrn9c nêu trCn theo tmg song thuôc cac tiu 
vüng quy hoach (thng nht vài Ph 1c II eüa Quy& djnh s 1969/QD-TTg); 

• 

V ni dung nay, don vj thrc hin dà sü ding 
phuong pháp mô hInh toán thüy van Mike Nam 
d khôi phc dOng chãy cho cáe ngun nuàc 
song, suôi không có tram do và tram do dà 
drng do th&i don 1990-2020 phic vi tInh 
toán tài nguyen nuOc mt và 5ir ding phuang 
pháp giài tIch tInh loan tài nguyen nuâc duOi 
dat và d trInh bay chi tit tai  M',ic 2.1 — 
Chucing 2— Hin trLng tài nguyen nuâc trang 
21-26 và trang 31-37 cüa báo cáo hçp phn 
Phucrng an tài nguyen nuâc 
V tInh toán các hrcrng nithc: don vj thrc hin 
dä barn sat TT 04:2020/BTNMT — huthig dn 
k thu41t  lip Quy hoch tng hçip kru vrc sOng 
lien tinh, nguOn nuâc lien tinh và duçc thuyt 
minh chi tiêt tai  trang cüa báo cáo hcTp phn 
Phuong an Tài nguyen ntthc 

V xác djnh the luçing nuOc theo hxu virc song: 
don v thirc hin dä tInh toán theo các ngun 
rnrâc sau dO chuyn v don vj hành chInh cp 
huyn d phü hçp vâi quán l nhà nuc theo 
don vj hành chInh tai Miic 3.2, 3.4, 3.5 — 
Chuong 3 cüa báo cáo hçp phn Phucmg an tài 
nguyen nuâc 
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V xac dinh nhu cu khai thác tài nguyen nude: b sung nôi  dung tInh toán nhi 
câu khai thác sir dung rnrdc eüa các nganh sr diing nudc chInh theo cáe thán 
trong näm dôi vdi trng tiu vüng quy hoch (tharn khão Phii hic III eüa Quyê 
cljnh so 1969/QD-TTg); 

20 

bInh thudng và han han, thiu nude (tharn kháo Phii lie V cüa Quyet djnh so 
khai thác, sIr ding nude chInh di vdi tlrng tiu vIrng quy hotch trong tnxoiig hcrp 

nudc dOn 50%, 85% và 95%. Tuy nhiOn chu'a thuyOt rninh phwthg pháp tInh và 
chua xac dinh duoc thlr tu uu tiOn phân b trong thing trudng hcp cho eác ngãnh 

1 969/QD-TTg); 

han, thiêu nude: diy thão dirng d viêc xác djnh t 1 phân bô 1mg vdi tan suât 
V xác djnh t3 1, thi'r tir uu tiên phân b trong trixdng hçp bmnh thudng Va htn 

21 

so 1969/QD-TTg); 

ldió khãn ye nguôn nude va xáe dinh eii th nguôn nude d? phông và 1ung nudc 
cO the dir phông dO Cap eho tl'rng khu vt.rc (tharn khâo Phii hic V cOa QuyOt djnh 

ni dung nay, can bô sung ni dung xác djnh cáe khu vrc có nguy ccr ô nhiOrn, 
V xác djnh ngun nude dr phOng d ep nude sinh boat: dir thão dang chua có 

22 

(tham kháo Phu luc VI cüa Quyet djnh so 1969/QD-TTg); 
trong do can cu the các vi tn dat trrn, nguôn nude giám sat, nôi dung giárn sat 
sung danh muc h thông giárn sat tài nguyen nude và khai thác, sIr ding nude 
\Je xác dinh h thng giárn sat tài nguyen nude và khai thác, sIr diing nude: b 

23 

khá nãng tiOp nhán nude thai, sIre chju tãi eIra ngun nude quan tr9ng, 1p hành 
TTg, nghiên elm bô sung, trong do can chü trong dOn ni dung diêu tra dánh giá 
tai cáe diOrn g, h, i, k, 1, m vã o thuôe muc V DiOu 1 cIra QuyOt djnh so 1969/QD-
gay ra can xem xét, nghien cIru, k thIra cae giãi phap tuong 1mng dirc quy djnh 
thoái, c.n kit và phuong an phOng, chng va khc phiic hu qua táe hi do nude 
V các giãi pháp bão v ngun nixdc, phiic hi ngun nude b ô nhirn hoc suy 

Giai trInh, thp thu 

NhUng tInh toán ei th nhu eu khai tháe sIr 
dvng nude eho eáe nganh duçie the hin ehi tiOt 
d báo cáo ehuyOn dê hp phn. 

V ni dung nay, thlr tr uu tiên phân b trong 
trudng hçrp bInh thixdng và han ban, thiOu nude 
dä duçc dan vj th?e hin thuyt minh ehi tiêt 
trong m1ie 3.6.2 eho tlmg dôi tuçrng khai tháe, 
sIr dicing nude chInh theo thing tháng trong nãm 
tii báo cáo hp phân Phuang an tai nguyen 
nude 

Dan vj thirc hin da trInh bay ni dung nay tai 
rnic 3.4 cOa báo cáo hcrp phan Phuang an tài 
nguyen nude 

V ni dung nay, don vj thre hin d thuy& 
rninh ehi tiêt ciii the vj trI dt tram, nguôn nude 
giám sat, nôi dung giám sat trong Chuang 6 
eOa báo cáo h9p phân Phuang an tài nguyen 
nude 

V ni dung nay a due dun vj thirc hin 
nghiên elm k thlra day dli tfr Quy hoach tong 
hçrp luu vire song Bang Giang - K' CIrng thdi 
k' 2021 - 2030, tarn nhIn den nám 2050, chi 
tiOLtti rniic 7.1.1 eIra báo cáo hqp phan Phuang 
an tài nguyen nude 

TT 

19 
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lang bão v ngun nixâc, thirc hin các bin pháp phông chng stt 1 lông b6, bi 
song,...; chci tr9ng den ni dung xây dirng 4n hành, tIch hçip h thng thông tin 
dr lieu tài nguyen rnràc cüa dja phuong vâi trung iro'ng, nâng cao chat krng 
Cong tác dr báo, cânh bâo tài nguyen nuOc và kiêm soát Các hoat dng khai thác, 
sir ding flUóC, xã nixâc thai vão ngUOn fluoc thông qua vic kêt ni, truyên dtt 
lieu ye h thông giám sat theo quy dnh. 

24 
Bip pháp së duçc thirc hin trong qua trInh 
triên khau thrc hin quy hotch 

Hin tai tinh d1 ban hành danh miic các nguôn nrâc phái 1p hành lang bâo v 
nguôn nisO'c; danh miic vüng bào hO v sinh khu V1C lay nuàc sinh hot, can 
kh.n truong ban hãnh danh mitc h, ao, dam khong dUçYC san lap; danh mic the 
ving han ehê và vüng phãi däng k, khai thác, sü diing nuâc duâi dat; danh miic 
ye nguôn nuâe nOi tinh dOng thi rà soãt các danh mtc nêu trën de cO the 
phuong an báo v, dam bào luu thông dang chãy, tIch trü nuc, chOng ngp üng 
trong nOi dung bão v tài nguyen nuc và phOng chong, khäc phiie h.0 qua tãc 
hai do fluüc gay ra, lam can ci cho vic 1p phurnig an phân b và khoanh vimg 
ctht dai theo khu chrc näng và theo loi dat (quy djnh tti khoãn 7 Diêu 28 Nghj 
dinh so 37/20191ND-CP), trong do cO dat song, ngôi, kênh, rtch, suOi và mt 
nuâc chuyên dung (quy djnh ti Diêu 10 cüa Lut dat dai). 

V quãn 1 nhà ntró'c v khoáng san: 

25 Tip thu tai  trang 215 - 220. Bè sung nOi dung phân tIch, dánh giá tInh hInh thrc hin quy hoach khoáng san 
d duqc phê duy theo quy dnh cüa Lut Khoáng san; trong dO, dãnh giá thrc 
trng cüa hott dng thãm dO, khai thác, sà diing khoáng san thuOc thâm quyên 
cap phép cüa Uy ban nhân dan tinh Cao Bang. NhUng thuin lçii, khó khän trong 
vic thrc hin quy hoach; cong the phôi hp cUa các ca quan chuy8n mon cüa 
tinh, chInh quyen các cap trong vic triên khai quy hoach. 

26 Nghiên cCru, dir bão nhu ciu nguyen 1iu khoáng san sat vâi thirc th phãt trin Quy hoach khai thác và sü diing khoáng san d 
kinh tê xa hOi cüa tinh nhäm dam bào dáp üng dü trong thai k' quy hoch, tránh cO tInh den cãc yëu to trên.( chi tiêt ti Hp 
phãi diu chinh, b sung sau khi Quy hoch di..rqc phë duyt. phn Khoáng san). 



TT Y ki&i/ Nhân xét Giãi trInh, tie!) thu 

Theo tãi lieu tong hçp, toàn b din tIch tinh Cao Bang d du?c diêu tra dja cht 
khoáng san t5' l 1:200.000; trén 95% din tIch cüa tInh dä duqc diêu tra dja chat 
khoáng san t3' l 1:50.000; khu virc thành ph Cao Btng dã dirçic diêu tra ctja chat 
do thi t lê 1:25.000; dä tim kiêm, thäm do trên nhiu din tIch chü yêu gôm các 
loai khoáng san sat, mangan, bô-xIt, thic-wolfram. Các tài lieu nay là co s& quan 
trong cho viêc quy hoach các khoáng san lam vt lieu xây dirng nói chung và 
khoáng san lam vt lieu xây dirng thông thithng noi riêng. Dn vj tt.r van 1p quy 
hoach tham khão, sir ding cac tài lieu nay trong vic khoanh djnh các khu vrc 
khoáng sãn lam vat lieu xay d?ng thông thithng; 

27 
Quy hoach khai thác và s1r diing khoáng san a 
có tInh den các yêu tO trên. 

28 I-lien nay, Quy hoach thäm dO, khai thác, ch bin va sü dunn cac loai khna 
san (kê Ca khoáng san lam vat lieu xay thjng) Ca mrâc 1p theo LuâtQuyhoach 
dang dixçic B Cong Thmng, B Xây thing lap, do do, can bám sat ni dung các 
quy hoach cüa Trung uong nhãm tránh quy hoach chng chéo. Dôi vâi ni dung 
Phiicrng an bâo ye, khai thác, si:r dung tài nguyen khoáng san tinh, xem xét không 
quy hoach thAm do, khai thác, chê bin di vài các khu vrc khdáng san khong 
thuôc thâm quyên cap phép cUa Uy ban nhân dan tinh Lao Bang nhu qung sat, 
mangan, chI kern, thiêc, bO-xIt....., chI cin thng ke so iuvng kim vrc khoáng san 
theo quyhoach Trung wing dé dira ra sO lieu ye diên tIch, thii gian thirc hin Va 
dir báo ye si:r diing dat dai, lao dng, phát triên h tang,... nhärn darn bão phü hcip 
vâi quy hoach chung; 

Tinh dâ rà soát và khang djnh danh thiic các 
mO, diem mO nêu trong Phrning an bão v, khai 
thác, sir diing tài nguyen khoáng san tinh 
không cO nhung mO, diem mO trOng vOi các mO 
d nCu trong Quy hoach thäm do, khai thác, 
chê bién và sü diing các loai khoáng san (k cã 
khoáng san lam vat lieu xay dixng) Ca nixâc lap 
theo Luat Quy hoach dang thrçc B Cong 
Thixang, B Xây drng lap. 

-Tuy nhiên, trên dja bàn tinh Cao Bang con có 
mOt so khu virc d ghi nhan cO triên vQng ye 
tiêrn nàng tài nguyen khoáng san; ctã diiçic 
Trung wing bàn giao cho Tinh quân 1, cap 
phép tnrâc thOri diem Luat Khoáng san 2010 có 
hiu Irc. Sau dO do chixa thrc BO Tài nguyen 
và MOi trung phê duyt là khu virc có khoáng 
san phân tan, nhO lê nell vic cap, cap 1a  Giây 
phép hoat dQng khoáng san a nhung khu vrc 
nay là chtia cO co sa dé UBND tinh thirc hi nu 

Do vây, trong Phi.rong an chi ti& vn dim các 

11 
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khu vrc khoáng san kim loai nay vào danh 
sáeh các khu vxc c.n dánh giá tiêm näng  d 
dê nghj B TNMT khoanh djnh là khu vrc Co 
khoáng san phân tan, nhO lé, bàn giao cho Tinh 
cap phép, quân 1. 

29 
Bàn d quy hotch KS cña Ca tinh khó th hin 
dixcc chi tiêt do các mO VLXD có din tIch nhO 
(vai ha), xem bàn ye Quy hoach riêng cho tIrng 
huyn, phii lic tça d các diem khép góc kern 
theo 

Bàn d Quy hotch khoáng san mâi th hin ckrçic nhüng net cu bàn nht v tài 
nguyen khoáng san cüa tinh, chua dü chi tiêt ye kêt qua khoanh djnh các khu virc 
khoáng san dua vào bâo v, thtm dO, khai thác và si:r ding nhu phtn thuyêt minh 
da trInh bay. T9a d khép góc các din tjch quy hotch khác nhaucIing chua duc 

the hin. 

V cong tác cãnh báo, dkr báo khItu'çrng thuyvàii, phOng chng thiên tai, 

trng phó vri biên dôi khI kiu và phát triên kinh têxã hi ben vfrng: 

DI tie1) thu và rà soât. Trong qua trinh thirc hin Quy Iiotch nCu trCii, ethi xem xét vic dâtii bo hành 
lang k5. thuit dôi vói các cOng trInh khI tung thus' van quôc gia trën da bati tinh 
theo quy dnh ti Diêu 6, Diêu 7, Diêu 8 Nghj dinh so 38/2016/ND-CP ngày 15 
tháng 5 näm 2016 quy djnh chi tiêt rnt so diêu cüa Luit KhI trcmg Thu van; 
diem b, khoàn 5, Diêu 1 Ngh djnh so 48/2020/ND-CP ngày 15 tháng 4 näm 
2020 ciia ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cña Nghi. dinh s 38/2016/ND-
CP nhärn dam bào quy hotch phát triên kinh tê - xi hi và quy hoch sir ding dat 
cUa tinh phü hçip vâi quy hotch phát triên ming hrài trtm khI tuçrng thus' van 
quc gia, gOp phin dáp iling hiu qua và nâng cao chat luqng ngun cung cp 
thông tin dü lieu cho cong tác cành báo, dir bào khI tLrçmg thus' van, phOng, 
chông thiên tai, 11mg phó vOi biên dôi khI hu, phát triên kinh tê - xã hi ben vting 

Tiu miic 1.8, miic 1, phn I "Nguy ca vàtác dng cüa thiên tai, bin dM khI hu D CO cp nht kich bàn bin di khI hu 

cO lien quan den dja bàn cüa tinh Cao Bang" (trang 58): can CaP nhat kjch bàn 
hiên doi khI hâu và nrOc bin dãng cho Vit Nam do B Tài nguyen và Môi  
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trumg xut bàn nàm 2016 và cip nht mâi nàm 2020. 
Giii trInh, tip thu 

TT 

Muc VII, phn II "Hiên trang sfr dung dt, tInh hp l va hiu qua sfr diing dt 
cüa tinh" (trang 267): lam rO hiên trang bô trI diên. tIch dat dai, không gian cho 
m?ng luài tram khI tng thu van quôc gia va cliiuyên dung trén dja bàn tinh 
nhàm phiic vii cong tác cánh báo, dr báo, phông, chông thiên tai và phát triên 
kinh tê - xã hôi cüa tinh. 

32 
Nghj djnh 37/2019/ND-Cp ngày 07/5/20219 
quy djnh xác djnh chi tiêu dat cap tinh không 
quy dnh chi tiêt ye chi tiêu dat cho mang luâi 
tram khI tung thus' vAn quOc gia vA chuyen 
dung trên dja bàn tinh nhAm phic vi cong tác 
cãnh bAo, du báo, phông, chong thiên tai và 
phat trin kinh tê - xA hi cüa tinh. 

Muc VI, phn III "Phi.rcmg an phát trin k& cu ha tng" (trang 636) Va miic VII 
"Phi.rang an quy hoach sr diing dat" (trang 698): xem xét can cir Quyet djnh so 
433/QD-TTg ngày 24 tháng 3 nám 2021 cüa Thu trâng ChInh phü ye vic phé 
duyet Nhiêm vu lap Quy hoach mang hrâi tram khI tixng thus' vAn quOc gia thôi 
k' 2021-2030, tam nhIn den nAm 2050 dé xem xét vic 1p quy hoach tinh Cao 
Bang gän vâi nôi dung nhiêm vi 1p quy hoach mang hrâi tram khI tung thus' 
vn quôc gia (quy djnh tai Nghi djnh so 37/2019/ND-Cp ngày 07 tháng 5 nAm 
2019 cia Chinh phü quy ctjnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Quy hoach), 
trong dO có ni dung xac djnh yêu câu cüa phAt triên kinh tê - xa hi cüa tinh dôi 
vi mang hrâi tram khI tirng thu vAn, nhng ci hi va thách thic trong vic 
phát triên mang lirâi tram khI tiro'ng thus' vAn va djnh hixâng bô trI s1r dung dat 
cho phát triên mang hxâi  tram khI tung thu5' vAn quôc gia và các hoat dng quan 
trAc lien quan den bão v môi trix&ng, üng phó v6i bin dôi khI hu, nâng cao khâ 
nAng lông ghép, tránh chng lan cAc quy hoach vOi cac B, ngành trên dja bàn 
tinh Cao Bang và bào ye pham vi hành lang k thuât cong trInh khI tuQng thus' 
vAn quôc gia. 

33 
Hcip phn chuyên d dã có cp nht 
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Dä tip thu và th hin trong báo cáo hçip phn 
so 06 

34 Miic VIII, ph.n IV "Phixang an phông, chng thiên tai và mg phO vâi bin di 
khI hiu trên dia bàn tinh" (trang 722): nghiên c(ru sr ding thông tin, dtt lieu cüa 
Kjch bàn biên dOi khI hu tai Vit Narn, phiên bàn cip nht nàm 2020 d duc 
B Tài nguyen Va Môi tnx?ng cong bô vào tháng 12 nám 2021. Dông th?yi b 
sung dánh giá, dr báo tác dng cüa biên dOi khi h.0 den các ngành kinh tê trên 

dia bàn tinh. 

Tip thu tai  trang 198 35 Lông ghép ni dung rng phó vâi biên dôi khI hu vào quy hoach theo quy djnh 
tai Diêu 93 Lu.t Bào v môi trtthng. 

Dà tip thu và th hin trong báo cáo hcip phn 
so 06 

36 B sung các giái pháp 1mg phó vâi biên di khI hu thrc hin cam kêt cüa Vit 
Narn tai Hi ngh lan thlr 26 các ben tham gia Cong tthc khung LjCn hp quOc ye 
bin dôi khi hu (C0P26) dC xác djnh rntc tiëu giãrn phát thai khI nhà kInh vào 
närn 2030 nhäm gop phàn thrc hin miic tiêu dat phát thai rOng báng "0" vao 

näm 2050. 

37 
QH tinh rAt khó d cp dn vic khai thác, s1m 
diing dti lieu khOng gian da 1 quOc gia. 

V ni dung trong các Dr thão Báo cáo không thty d cIp dn vic khai thác, sIr 
dung dt lieu khOng gian dia ly quôc gia dê phuc vu nhiêrn vu lap Quy hoadi nêu 

trên. Theo quy djnh tai  Diêu 41, Lut Quy hoach cüng nhu tai  diem b khoán 5 

Diu 41 và khoàn 1 Diu 47 cüa Lu.t Do dac  và bàn do vic xáy dimng và triên 
khai thirc hin Quy hoach can ducc thirc hin trên ca si dtt lieu nên dia 1 quc 
gia d duçcc chuân hóa và cp nht, do B Tài nguyen và Môi tnthng cung cap. 
DOi vâi t' 1 bàn dO dung cho quy hoach tuân thft theo miic IX phii 11ic 1 cüa 
Nghj djnh sO 37/20191ND-CP ngày 07 tháng 5 nãrn 2019 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so dieu clia Lut Quy hoach (Nghj djnh so 
37/20191ND-.CP); Ni dung trinh bay và khung dü lieu dà duçrc huóng dtn ci th 
tai Cong van sO 5746/BK}IDT-QLQFI ngày 30 tháng 8 näm 2021 cüa B Kê 
hoach và Dáu Pr ye vic huàng dan k thut ye khung c s dü 1iu quy hoach 
tinh. 
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38 Các ni dung lien quan dn bàn d, so d nhu: (i) D& voi các loai bàn d sir 
diing trong Dir thão quy hoach và trong các tài 1iu, báo báo lien quan glri kern 
theo can ghi rO nguôn gôc bàn do si ding; (ii) Tat C các hInh bàn do trong báo 
cao tong hop chua du no! dung quy dinh cua ban d, chi la cac so do Nên sxa lal 
ghi chü là so do cho phü hop Bàn do 6, Bàn do 7, Bàn do 10, Bàn do 11, Bàn do 
12... m khOng rO ni dung. Rà soát lti tat cà các so dO trong các báo cáo biêu thj 
ni dung rO rang hon, dông th?i ni dung phái phü hop vói chü giài trong các so 
do; (iii) Rà soát the hin day dü va cp nh.t chInh xác ththng biên giói quôc gia, 
du&ng dja giOi hành chInh các cap trong các so d, bàn d th hin trong các báo 
cáo quy hoach theo quy djnh cüa pháp lut v do dac  và bàn do. 

Tip thu và chinh sra lui h thong bàn do 

39 Ngoai ra, bô sung them quy dinh vao trong Dir thao Bao cao tong hop quy hoach, 
sau khi hoàn thành phãi thirc hin vic kêt ni dtt 1iu bàn do quy hoach nêu trên 
vói Cong thông tin khOng gian dja 1 Vit Nam theo quy djnh tti khoân 3 Diêu 
48 Luat Do dac  và bàn d. San phâm bàn do quy hoach phài & djnh dang GeoTiff 
hoàc GeoPDF dê dam báo viêc kt nôi, chia sê và sir diing chung vâi các h 
thông co s dtt lieu quôc gia khác 

D1 tiêp thu va chuyên lai dinh dang cua ban do 

40 B sung các can Cur pháp 1: LuAt Do daC và bàn d; Nghj djnh s 27/2019/ND- 
CP ngày 13 tháng 3 narn 2019 Quy djnh chi tiêt rnt sO diêu cüa Lut Do dac  và 
bàn do; Luât KhI tl.rQ'ng thüy vAn; Quyet dinh s 491/QD-TTg ngày 07/5/2018 
cüa ThU tuóTlg ChInh phU phê duyt dieu chinh Chiên krc quOc gia ye quán 1) 
tong hop chat thai rAn den nAm 2025, tam nhin den nArn 2050. 

Da tip thu và b sung vào m1c cAn cur pháp l 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP CUA BO LAO DQNG, THU€ING BINH VA XA HOT 

(Kern theo Báo cáo sO 2' /SKHDT-THQH ngàyL' tháng 9 nàrn 2022 cla S& KI hoqch và Ddu tic tinh Cao Bang) 

TT Tkj/ Nhân xét Giäi trInh, tie1) thu 

1 Tai Mije III. Can cir 1p quy hoch 

- Tii dirn 3.1. Các van bàn quy phtrn pháp 1ut (trang 4-5): 

E ngh nghiên cCru, b sung mt s 1ut có diu chinh các ni dung lien quan nhiu 
den viêc lap va thjic hiên quy hoach tinh Cao Bang (vi du Luât Giao due dai hoc, 
Lut Giáo diic nghe nghip vi lien quan dn phát triên nguôn nhân lye); Nghj quyêt so 
39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 cUa Quoc hôi v Quy hoach sr dung dat quôc gia 
thai k' 2021-2030, tam nhin den närn 2050 và Kê hoach s't:r dyng dat quôc gia 5 närn 
202 1-2025. Dông th?xi bô can cir là Thông tu s 08/2019/TT-BKHDT và Thông tu so 
113/2018/TT-BTC vi clay là can cir 1p nhim vii 1p quy hoch. 

Dà tip thu tai  miic III, phn Ma du cüa 
Báo cáo tong hcp. 

2 Td Muc III. Can cir 1p quy hoch 

Tai dim 3.2. Các can ci'r có lien quan khác (trang 5-10): D nghj b sung Quyt djnh 
so 2239/QD-TTg ngày 30/12/202 1 cüa Thu tixâng ChInh phü phê duyt Chiên lugc 
phát triên giáo dic ngh nghip giai don 202 1-2030, tarn nhln den nàrn 2045. 

Dã tip thu tii imic III, phn Mö cthu 
cüa Báo cáo tong hcip. 

Phân II. Th'c tqing pliát trin kinh t - xa hôi và sir thing Iänh th tinh Cao Bang giai cloin 2021-2030 

3 Tai dirn 2.2. DAc dirn xà hoi (trang 65-68): D nghi b sung dánh giá ye hrc lung 
lao dng theo nhórn tuôi, giâi tInli; t' lê tham gia lye hrng lao dng cña dan so. 

Ni dung chi tiêt nay dà duçc the hin 
trong báo cáo Chuyên dê hçip phân 

4 Tii dim 2.4 Miic II v cOng tác giài quyt viêc lam, giãm ngheo, chäm soc ng1xYi có 
công, darn bão an sinh xà hOi  (trang 167-168): 

Va cOng tác giãi quyt viêc lam: Da nghi b sung dánh giá v phát trian thông tin, kat 
nOi cung - câu trên thi trirang lao dng; thuc hiên các chInh sách, giãi pháp ho trçY tto 
vic lam, nhâ là viêc lam cho lao ctông thanh niên, ngithi dan toe thiêu sO, ca câu vic 
lam và thu nhâp binh quân cüa nguai lao dng; dich chuyen lao dng trong và ngoài  

Tiap thu tti tiau myc 2.4, mic II, phn II 
cüa Báo cáo tong hçrp. 
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tinh. 

5 V giáo dic nghê nghip: D nghj dãnh giá k5 han v thrc trng giáo dic ngh 
nghip, trong do dánh giá ye mtng luOi ca si giáo diic nghê nghip (các tri11ng cao 
ding, trung cap, trung tarn giáo dc nghê nghip...), quy rnô tuyên sinh, dào tao;  chat 
hrçmg ngun nhân 1irc, t' l lao dng qua dào t.o nOi chung và t' l lao dng qua dào 
tao cO bang, chrng chi (bO chi tiêu t' l lao dng qua dào tao  nghe); mrc d dap irng 

nhu cau nhân lrc qua dào tao  cho phát triCn kinh tê - x hOi  cña tinh trong thi gian 

vira qua. 

Tip thu tai  tiu  mvc  2.2.2, mic II, phn 
II cUa Báo cáo thng hçp. 

6 B sung dánh giá v các linh virc khác nhu thrc iiin các chInh sách :trçi giüp xã hti, 
chäm sOc nguri cao tui, ngu?i khuyêt tat, trC em, bInh ding giYi, lông ghep giri 
trong tic hin các chiên krc, kC hoach phát triCn kinh tê xa hi... và phOng, chông 

các t nan xa hi. 

Tip thu tai tiu muc 2.2.2, rnic II, phn 
:11 ci:ia Báo cáo thng hcp. 

7 Tai Muc VI Thuc trang phat triCn he thông kCt câu ha thng tinh Cao Bang (tu trang 
226-272): DC nghj bô sung dánh giá ye thirc trang ha tang xa hi khác,.trong do cO ht 
tang xa hi ye linh virc lao dng, ngithi cO Cong và xa hi gôm các ca sâ giáo dic 
nghC nghip, djch vii vic lam, trg giüp xa hi, nuôi du0ng, diCu duOng ngui cO cong 
v6i Các mng (dánh giá ye so h.rcing ca s thutc mang luâi ha tang xa hi, quy rnO 
thiêt kC, din tIch dat sr ding, quy mô hin tal  và mirc d dáp i'rng nhu câu cung rng 
the djch vii ye dào tao, giài thiu vic lam, chärn soc dOi tucng...). 

Tiêp thu tu tiCu muc 2 4 muc II, phân 
I. Phân tIch, dánh giá, dr báo các yu 
t& diu kin phát trin dc thu và 
thuc trang phát trin kinh t - xâ hôi, 
hiCn trang he thng do thi, nông thôn. 

Phn III. Djnh hu*ng quy hoich phát triên tinh Cao Bang thôi k' 2021-2030, tm nhln dn nàm 2050 

8 Riêng chi tiCu ty lê lao dong qua dao tao dC nghi xac drnh gôm 02 chi tiêu la "ty lC lao 
dong qua dao tao" va "ty lê lao dông qua dao tao co bang cap, chung chi" (dê thông 
nhât vâi chi tiêu QuOc hi giao trong các Nghj quyCt ye Kê hoch phát triên kinh tê - 
xä hi 5 nãm và hang narn). 

TiCp thu, bô sung tal tiCu muc 3 9, muc 
III, phân III cua bao cao tong hap 
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Tii Mtic HI. Phiro'ng hu'frng phat trin các nganh, huh vuc quail trQng (tfr trang 
323-409) 

9 Tti dim 3.5.1. Phuorng hixâng phát trin toàn diên, dng b các linh virc vAn hóa, xA 
hi, xOa dói, giAm ngheo (tlr trang 393-395), dê nighj nghien cüj, bô sung theo djnh 
huóng nhu sau: "Thrchiên dông b, hiu quA các chInh sAch, giAi pháp phát triên thj 
trung lao dng, két noi chat chê cung - câu lao dng nhArn huy dng vA s1r ding hiu 
quA nguôn nhân l?c; t?o vic lAm gAn vâi nAng cao chAt lung vic lam và thu nhp 
cüa ngi1i lao dng, trong do chü trong tio viêc lam cho thanh niên, ngithi dan tc 
thiêu so. Thirc hin dAy dü, kjp thi các chInh sAch an sinh xA hi, phOc lçii xA hOi  dA 
ban hanh, gop phân thuc hiên tiên bô, Cong bAng xA hôi, trong do chu trong nâng cao 
kha nAng tiêp cAn cua cac nhorn dôi tilcing, nhât la dôi tuong yeu the va ngurn dAn toe 
thiêu so". 

Tip thu tai tiu muc 3.9.3, muc III, phn 
III cüa BAo cáo tong hçp. 

10 Tai dim 3.6.2 Phwng hiràng phAt trin giáo diic ngh nghiêp (trang 409-410), d 
nghi nghiên cuu, bô sung nhu sau "Eôi mm, tao sti chuyên biên manh me va quôc 
té TAng nhanh ty lê lao dông qua dao tao co bAng cap, chung chi dê nâng tArn k5 nAng 
lao dng, dAp lrng nhu câu cüa thi tnthng lao dng và yeu câu phAt triên C11a CUC eAch 
mng cong nghip lan thir Lix, gop phân nâng cao nAng suAt lao dng, chAt krcng tAng 
trithng vA nAng lirc cnh tranh cOa tinh; chü trong dlào tto thuing xuyên vA dào tto lti 
cho ngu&i lao dng gän vâi qua trinh co câu lai nn kinh th, thIch iirng vOi diêu kin 
san xuât mài vA yêu cAix cüa cuc cAch mang cOng nghip lAn thir tu". 

Tip thu tai tiu muc 3.6.2, rniic III, phân 
III cüa BAo cáo tong hçip. 

Tti Mijc VI. Phiwo'ng an phat trin kt can ht tang 



I. 
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11 Tai dim 6.6.2. Phwmg an phát triên ha tang giáo dic nghê nghip (trang 697-702): 
Dê ngh rà soãt, bô sung phuong an phat triên ha tang giáo diic nghê nghip (gomcac 
tnthng cao dang, trung cap, trung tam giáo dic nghê nghip...); trong do lam rO ye so 

1ung co sâ, quy mô tuyên sinh và quy mô dào tao,  sir lien kêt vâi h thng giáo dic 

ph thong, giáo diic dai h9c trong tinh và trong vi1ng Trung du Va mien nüi Bãc B, 
k& ni vâi mng lixâi giáo diic nghê nghip cüa cá nuàc; các diêu kin bâo dam chat 
ltxçing dào tao (ye co si vt chat, ye di ngü giáo vien...); phixcing an bô trI không gian 
phát triên, nhu câu sir diing dat và khã näng bô trI qu5 dat cüa tinh cho mng hrâi các 

co s giáo dic nghê nghip trong thai k' quy hoach và djnh huó'ng phát triên dôi vOi 

các co s gião diic nghê nghip ngoài Cong itp. 

Tip thu tai  dim b, tiu mtTc 6.6.2, muc 
VI, phn III cña Báo cão thng hap. 

12 D ngh nghiên cu, b sung phuong an phát trin các ha tang thuc linh virc lao 
dng, ngu?i Co cong và xi hi khác (gàn vth các quy hoach ngành quôc gia, quy 
hoach tIch hçp vào quy hoach cap quôc gia, quy hoach vüng, quy hoach tinh) nhu các 

co s nuôi duong, diu du0ng nguOi Co cOng vài cách mng; co s trç giüp xä hi 
(bao grn các co sâ cai nghin ma thy), co sO dch v vic lam. Trong do, lam rO v so 

luçmg co sO, diêu kin co sO vlt chat, quy mô chäm sOc, nuôi duOng phitc vii dôi 
tuçcng, phi.rong an bô trI không gian phát triên, nhu CâU sr diing dat và khã nàng b trI 

qu dt cüa tinh cho mtng hrài các co sO nay trong thi k' quy hoach (bao gOm câ 
dnh huOng phát triên dôi vài các co sO ngoài cong lap). 

Tip thu tai tiu rnc 6.10, muc VI, phn 
III cüa Báo cáo tong hp. 

Phin V. Danh miic dir an du tir (trang 760-823) 

13 D nghj nghiên ciru, b sung các tiêu chI c1i th (có các chi s có th do luOng) d 

dánh giá, 1ra ch9n các dir  an quan tr9ng, uu tiCn dâu tix trong thOi kS'  quy hoach. 
D tip thu b sung tiêu chI và phn k' 
du tu tai  phn V cüa báo cáo tong hqp 



V phuong an phát trin ha tAng giáo diic (Miic 3.6.3 trang 397): 

Nhiu nôi dung tai Miic nay trüng 1p v6i Mijc 6.6. Phng an phát trin 
ha tang giáo diic dào tao (trang 690). Do vay, dê nghj rà soát, biên tap 'a 
dam bão thông nhât, không tring lap. 

Dà nghj b sung cii th hon phuGng an phát triên mang hri Ca s0 giáo 
diic và dào tao cac cp hQc giáo due main non, giáo dic ph thông (TH, 
THCS. THPT), giáo due thixOng xuyên, ca s giáo dc chuyên bit dôi 
vâi ngixi khuyet tat va h thng trung tam h tr? phát trin giáo dc hôa 
nhap (loai hInh, quy mô, dia diem, không gian bô trI vã nhu cáu sir diing 
dat) cho tirng dja bàn tinh dam bão phü hap v0i quy dinh ye tiêu chuân cc  

D nghi nghiên ciru b sung djnh hixàng phát trin giáo dtc chuyên bit 
dành cho h9c sinh khuyêt tat. I-hen nay, trung tam h trg phát triên giáo 
duc hôa nhap dã drnc thra vào h thông giáo diic quôc dan irong Luat 
Giáo diic 2019 vi tu each là mt loai hInh ca s giáo diic khác. Mt so 
da phuong trong Ca nu6c d Co 1oti hlnh nay. Ngoai ra xu huóng trên the 
giâi và Vit Narn cüng chU trixong së tang ci.r&ng giáo dijc hOa nhap cho 
h9c sinh khuyêt tat. B Giáo diic và Dào tao dang thirc hin lap quy 
hoch h thông cGs& giáo diic chuyên bit dôi v6i ng.rôi khuyêt tat  va h 
thông trung tam ho trç phát triên giáo diic hOa nhp th&i k' 2021-2030, 
tam nhIn den näm 2050. Do vy, quy hoach tinh Cao Bang can the hin 
sij phii hop va kêt noi vOi quy hoach nCu trCn. 

D nghj b sung djnh hirong phát trin di vâi giáo diic dthi tc trên dja 
bàn tinh. 

T'T 
1

kinI Nhân xét Giãi trinh, tip thu 

Tip thu tai tiu mlic 6.6, muc VI, phn III cüa Báo 
cáo tong hçip. 

Tai ni dung 3.6.1 Einh huóng và miic tiêu phát 
triên giáo dic, miic III, phân III cüa Báo cáo tong 
hcip. Quy hoach tinh d xác djnh rniic tiêu phát triên 
THCS, THPT, trong do dã bao gôm các tnr?rng dan 
tc ni trCi phiic vii giáo diic dan tc trên dja bàn 
tinh. 

Tiêp thu kiên gOp . Chinh sira trong báo cáo thng 
hop 

Tip thu tai tiu mic 6.6, miic VI, phn III cfia Báo 
cáo tong hop. 

6 

11 
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9 ye các rniic tiêu phát trin cii th th?yi k' 2021 — 2030 (Miic (2) trang 
311): 

De nghj nghiên ciru nêu rO ti 1 trung h9c dtt chun quôc gia các cap 
h9c riêng biet theo trng giai doan den näm 2025 và 2030 dê lam can cr 
thrc hin và dánh giá dôi vâi quy hoach. 

Quy hoach tinh cia xác djnh rô mic tiêu so hrçng 
truông dat chuân quôc gia các cap tai mjc 3.6. 
Phucmg an phát triên giáo diic, dào tao và giáo dic 
nghê nghip, phân III ciXa Báo cáo tong hqp. 

De nghj nghiên ciru ho sung them rnt s mlic tiêu, chi tiêu c& lOi phát 
trien giáo dic và dào tto cüa tInh bao gôm miic tiiêu ye tiêp cIn giáo dtic, 
cht luçing giáo diic và các diêu kin darn báo chat hrcng giáo dic cii the 

cüa tirng cap h9c và trInh d dào tao.  Các rnic tiêu, chi tiêu dôi vài linh 

virc giáo dic vã dào tao  can darn báo phü hap, gän vâi t chirc, sap xep 
không gian phát triên cüa tinh giai dotn 2021 -2030. 

Quy hoach tinh cia b sung các chi tiêu ye tiep can 
giáo dijc, chat 1ucmg giáo dic và các diêu kin dam 
báo chat krcng giáo diic cii the cüa tmg cap hQc Va 
trinh d dao tao: t' lê huy dng tré ra tru&ng dñng 
d tuôi, so tTung dat  chuân quôc gia, so tré hçc tap 
tai ca s giáo dc tai miic 3.6. Phuang an pháttriên 
giáo diic, dào tao  và giáo d%lc nghê nghip, phân III 
cüa Báo cáo tong hap. 

10 Vê phuang an phát triên giáo dc và dào tao (Mtc 3.6 trang 389): 

Tiêp thu kien cüa .B GDDT, Quy hoach tinh cia 
dr báo dan so, së dr báo dan so trong d tuOi di 

hoc. 

De nghj nghiên ci'ru bô sung di,r báo quy rnô dan s trong d tuii di bce 
lam can ci dir báo quy mô hc sinh; dr báo mang luâi tnthng lap, nhu 

eu ye 5ir diing dt cho giáo d%lc và dào tao,. . .trong 10 nãrn tai cie lam 
can cr cho vic tInh toán rn1c tiêu giáo dtic cho phü hap vâi thrc tê, de 
xây d%rng quy hoach qu7 dat dành cho giáo diie, phát triên mang liith 

tru?mg lap, dào tao  giáo viên, phân luong hçc sinh, dào tao nhân 1irc,... 
dam báo phü hop, khá thi. 

ye phát trien dOi ngü giáo viên (Miic 3.6.1.2 trang 392) cn lam rO ctjnh 
rnirc t' 1 GV/Lâp cáo cap hc thai k' quy hoach näm 2025 va närn 2030 

cie dam bão lô trInh thuc hin NQ- 19/TW. 

Quy hoach tinh da xác djnh mic tieu t' 1 % giáo 
viên dat chuân tüng cap hçc tai miic 3.6.1 Dnh 
huàng và miic tiêu phát trien giáo diic, phân III së 
bô sung miic tiêu GVI1àp hoc. 
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Y kin/ Nhãn xét 

thông dan tc nôi trñ, bàn trü) d thy ckrc htn ch và khoãng cách so 
vài chat luvng chung ye ha tang giáo di1c, dào tao cüa vüng dan tc thiêu 
so. 

Giãi trInh, tip thu 

   

ye hiên trang sir dung dt, tInh hcp l và hiu qua s1r dicing dt cüa tinh 
(Miic VII trang 267): 

D nghj bé sung thông tin v diên tIch dt sfr ding cho các c s giáo diic 
mârn non, giáo duc tieu hoc, THCS va THPT và các trung tam giáo dic 
throng xuyên; bô sung thông tin ye din tIch dat trung blnlilhoc sinh các 
cap hQc; bô sung kêt qua thijc hin kê hoach, quy hoach dat xây dirng co' 
sâ giáo diic và dào tao dn näm 2020 so vâi din tIch dat thr?c phêduyt 
theo Nghi quyêt so 62/NQ-CP ngày 17/5/2018 cüa ChInh phü ye diêu 
chinh quy hoach 51r diing dt dn nàm 2020 và kê hoach sir diing dat k' 
cuôi (2016 - 2020) tinh Cao Bang. 

ye xay dvng va hja chon kich bàn phát trien cüa tinh Cao Bang (Mic 2.2 
trang 299): 

- De nghj rà soát các kich bàn phát trien tai báo cáo de dam báo khá thi, 
h?p 1, phü hp vài dieu kiên, bôi cãnh mi nhât là tlnh hlnh chiên tranh, 
djch bnh Covid-19,... din biên rat phc tap trong thi gian qua ánh 
hi,r&ng rat lan den phát triCn kinh té dat niiOc; các hoat dng phôi hp, 
lien kêt giüa các dia phi.rang; rat d xáy ra sir dtrt gäy trong quàn l, trong 
viêc tp trung va phân bô nguôn lirc dê dat miic tiêu chung; sir dirt gay 
chui cung ü'ng ni vilng, ngoi vCing và quôc té. Ngoài ra, can tfnh toán 
den yêu to nguôn nhân l?c khi xây dijng các kjch bàn phát triên dam bào 
khâ thi, thixc hiën dixac các muc tiêu de ra. Do vy, dê nghi nghiên cü'u 
bô sung dir báo ye dan so, ngun nhân içrc, lao dng và vic lam tuo'ng 
Irng vcci các kjch bàn phát trien. 

7 
Tip thu tai lieu muc 2.2.1.8, muc II, phân II cüa 
Báo cáo tong hcrp. 

Tip thu kin cüa B Giáo diic và Dào tao, Quy 
hoach tinh Cao Bang a de cp den tác dng cüa dai 
djch Covid 19 dôi vâi kinh tê - xà hi, trong dO cO 
ngành giáo diic và dào tao. 

4 
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chuyn cp, trueing dat chun Qu& gia, t' I hc sinhllàp, giáo viên/lâp 
h9c sinh h9c 2 buoi/ngày,...); (3) Các diêu kin dam bão chat hwng và 
quy mô giáo diic (Dci ngü nhà giáo và can b quãn i (so Krçng, cht 
luqng), tài chInh cho giáo dic, c s 4t chat, trang thiêt bj day hçc, xä 
hi hóa giáo diic...). Ngoài ra, ni dung phân tIch, dánh giá thirc trang 
giáo diic và (tao tao  cüa tinh can chü den nhtrng kêt qua (tat ckrçrc so vâi 
miic tiêu ye giáo diic và dàotao theo quy hoach, kê hoach ma tinh dä de 
ra trong giai doan 20 11-2020, có so sánh vài cá nixàc và các tinhtrong 
yang d thây dtxçic vj trI ciia giáo dc và (tao tao cüa tinh hin nay cüng 
nhu (tê xác djnh rO hcin mrc dat  dtrqc so vài diêu kin, tiêm näng cüa 
tinh; dánh giá ye nhng uu diem, khó khän, han chê, và nguyen nhân han 
ch dOi vth linh vixc giáo diic và (tao tio theo trng van dê lam co s cho 
viêc d.ê xuât n1iic tiêu, phuang an, giai pháp phát triCn mng luâi cci sr 
giáo diic và (tao tao cUa tinh trong giai doan tâi. 

Tip thu tai tiki muc 2.2.1.5, mic II, phn II cüa 
Báo cáo tong hçip. 

- Dê nghj bô sung thông tin dnh giá v quy mô, h .thong giáo diic 
chuyên bit dành cho trC khuyêt ttt và giáo dic dan tc dC lam ca s cho 
dinh huóng pháttriên giáo diic trong giai doan 202 1-2030. 

6 V thrc trng phát trin kt cu ha thng tinh Cao Btng (Mic VI trang 
221): 

Thirc trng kt cu ha thng giáo diic d duçc d cp 
tai tiu rnIc 2.2.1.2, mic II, phtn II cüa Báo cáo 
tong hqp. 

- D nghj b sung ni dung dánh giá v thirc trng kt cu ha thng xã hi 
trong dO cO ha tang c sâ giáo diic và (tao tao theo Quyet djnh so 

1 167/QD-TTg ngày 03/8/2020 cUa Thu tiràng ChInh phU phê duyt 
Nhim vi 1p quy hoach tinh Cao Bang thi k' 2021-2030, tam nhIn den 
nám 2050 và quy dlnh tai Lust Quy hoach. 

Tip thu tai tiêu mic 2.2.1.5, rniic II, phn II cüa 

Báo cáo tong hqp. 
- D ngh b sung dánh giá hin trang ha thng c s0 giáo diic chuyên bit 
dôi vâi ngui khuyêt tt và h thông trung tam ho tr phát trien giáo diic 
hOa nhp (neu cO); giáo diic ng dan tOc thieu s (h thng trung phô 



Giãi trinh, tiêp thu 

drng khác. 

Tip thu kik cUa B, Quy hoach tinh Co dánh giá 
tác dng cüa dlch Covid 19 den kinh tê-xã hi cüa 
tinh, trong do cO linh virc giáo diic. 

Tiêp thu kiên cüa Bi GDDT, Quy hoach tinh 
dang nghiên cru, bô sung dan so, lao dng theo d 
tui, thông tin ye tInh trang mU chU, trInh d hoc 
vn cUa dan Cu. 

T' l lao dng qua dào tao và T' I lao dng tr 15 
tui tth len dang lam vic dã qua dào tao là 2 chi 
tiêu khác nhau, vi vây so lieu cO khác nhau. 

Tip thu tai tiêu muc 2.2.1, 1Tfl%lC II, phAn II cUa Báo 
cáo tong hcip. 

2 

TT kin/ Nhân xét 

3 V nguy Ca và tác dng cUa thiên tai, bin di khI hiu có lien quan dn 
dja bàn cüa tinh Cao Bang (Miic 1.8 trang 57): 

D nghi nghiên cfru b sung dánh giá v các nguy cci, tác dng cüa thiên 
tai, biên doi khI hâu và djch bênh COVID - 19 dôi vOi các lTnh virc giáo 
duc va dào tao trên dia bàn tinh. 

4 V thrc trng tang trung, chuyn djeh ca eu kinh th và huy dng ngun 
l?c phát triên kinh té - xa hi (Mic 1.1 trang 69): 

- D nghj b sung thông tin v dan s va 1irc li.rcng lao dng chia theo d 
tuôi dê thây rö lai thê/bât li ye dan so và lao dông lam can cir cho quy 
hoach; bô sung ye tinh trtng mu chü, trInh do hçe van cüa dan Cu. 

- D nghi rà soát, tMng nht thông tin v t' 1 lao dng qua dào t?o  có 
bang cap chcrng chi (Vi dii: Miic 2.2 trang 64 nêu t' l lao dng qua dao 
tao Co bang cap ching chi dat 21,8% trong khi dO t' l nay tai  Biêu 6 
trang 70 là 20%). 

5 V thrc trang giáo dic và dao tao (Mic 2.2 trang 148): 

- Dà ngh cu trilic sp xp dánh giá theo trng cp hçc và trInh d dào tao 
bao gôm: giáo due mâm non, giáo due ph thông (TH, THCS, THPT), 
giáo d1ic thithng xuyen dê dam bão ni dung dánh giá toàn din, bao quát 
hin trang giáo dic cüa tinh va lam cc sâ xay dirng miic tiêu và phuang 
an phát triên trong giai doan tâi. Trong mi cap hoc và trInh d dào tao, 
dánh giá các ni dung sau: (1) Tiêp cn giáo diic và dào tao (Mang h.râi 
quy mô trix?mg, lap, so hrcmg h9c sinh cac cap, t' l nh h9c các 
cap,.. .);(2) Chat hxcrng giáo dic (chat lucing chain sóc, giáo diic tré, t l 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP ' CUA BQ GIAO DUC VA DAO TiO 

Kern theo Báo cáo sd LZ-k' /SK[-IDT-THQH ngày22 tháng 9 nárn 2022 cia S& Kt hoçzch và Du tw tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trinh, tip thu 

D nghj rà soát Báo cáo thuyt minh quy hoach tinh Cao Bang d dam 
bào kêt câu và ni dung cüa Báo cáo barn sat, phit hcrp vOi yeu câu dixçc 
quy dnh ti Diêu 27 Lust  Quy hoach; Diêu 28 Nghj djnh so 37/2019/ND- 
CP cüa ChInh phü và Quyêt djnh so i 167/QD-TTg ngày 03/8/2020 cüa 
Thu tixâng ChInh phü phê duyt Nhim vi ltp quy hoach tinh Cao Btng 
th?yi k' 202 1-2030, tarn nhIn den nàm 2050. 

Quy hoach tinh dà barn sat yêu c.0 ni dung Quy 
hotch tinh quy dnh ti Diu 27 Lut Quy hoch; 
Diu 28 Nghj dnh s 37/2019/ND-CP cüa ChInh 
phü và Quyt djnh s6 1 167/QD-TTg ngày 
03/8/2020 cüa Thu tuiâng ChInh phü 

2 V can cr 1p quy hoach (trang 4): 

D nghj b sung các van bàn sau vào phtn can cr ltp quy hoach: 

Các van bàn quy pham pháp 1ut: Lut Giáo diic 2019; Luat Giáo dic dti 
h9c 2012 và Lut so'a dôi, bô sung mt so di&u cüa Luit Giáo dic dai  h9c 
2019 và các van bàn quy djnh ye tiêu chuân c so" vIt chat dôi vâi các ca 

so' giáo dc cüa B Giáo diic và Dào t?o (Thông tu so 13/2020/TT- 
BGDDT ngày 26/5/2020 ban hành Quy djnh tiêu chuân ca so' v.t chat các 
truo'ng mârn non, tiêu hQc, trung h9c c so', trung h9c phô thông và 
trithng phô thông có nhiêu cap h9c). 

Dà tip thu tti rnlic III, phn Mo' du cüa Báo cáo 
tong hçrp. 

Quy& djnh sS 326/QD-TTg ngày 09/3/2022 co'a. Thñ tuàng ChInh phñ 
phân bô chi tiêu Quy hoach sir dicing dat quôc gia tho'i k' 202 1-2030, tarn 
nhIn den nàm 2050, Kê hoach so" diing dat quôc gia nárn 202 1-2025. 

Quy hoach tinh d barn sat chi tiêu dt dai do ChInh 
phi'i phân bô cho Tinh theo Quyêt djnh so 326/QD-
TTg ngày 09/3/2022 cüa Tho" tirâng ChInh pho". 

D nghj rà soát, cp nht các quy hoach ngàrth quc gia giai doan 2021- 
2030, tam nhIn den nãm 2050 cIa duçc Thñ tuâng ChInh phCi phê duyt 
den tho'i diem hin tai. 

Quy hoach tinh cia cp nht cac Quy hoach ngành 
quôc gia cia du"Q"c ban hành den tho'i diem hin tai, 
nhii: Quy hoach mang luâi ckr?mg b, Quy hoach 
duo'ng sat, Quy hoach kêt câu ha tang thüy ni dja 

và barn sat các quy hoach ngành dang dugc xây 



Giãi trInh, tip thu 

Tip thu 2 kin và da chinh slma tti tiu mi.ic 
6.4.3.2. Nhttng kho khAn, han chê, mic VI, 
phân II c'Cia Báo cáo tong hçip. 

2 

TT 

7 

glai quyet thU tiic hành chInh, triên khai rnt cUa diên ti:r, cung cp các djch 
vu cong mixc do 3 va 4 phuc vu ngurn dan va doanh nghiep Cac he thông 
phân mêm dung chung duçc triên khai dong b, thông nhât ti'r tinh den xä: 
Quàn 1 van bàn và diêu hành cOng viêc, thu diên t1r cOng vij, 1mg diing chü 
k so, h thông mt clra din tlr cUa tinh" do trUng lap vâi ni dung tai mic 
6.4.1.4. Thirc trang 1mg diing cOng ngh thông tin, trang 255. 

Trang 655, muc 6.3. Ha thng thông tin vã truyn thông, d nghj chmnh sfra 
thành "Phwong ánphát triên hq tang thông tin và truyên thông ". 

Trang 655, rniic 6.3.1. Phát trin ha thng buu chInh, d nghi xem xét vic 
xay dimng trung tam bisu chInh các huyên dira trên nghiën clru ye mat d dan 
cu và nhu câu buu chInh thirc t cUa .ngtthi dan theo tl'mng giai doan. Trung 
tam buu chInh huyn thixc hiên kêt nôi, kiêm dinh, dOng gop, phân loai, bão 
quàn hang hóa trong qua trInh chuyn phát, kêt nOi tnrc tiêp vâi trung tam 
buu chInh tinh. VI vy, vic xay dmng trung tam buu chinh các huyn can  

5 

4 

Y kin/ Nhuii xét 

Trang 263, mic 6.4.3.2. Nhttng kho khän, han ch& d nghj loai bO nhüng 
dánh giá ye dich vu buu chInh truyên thong, t' 1 dung chung ha tang ct 
äng ten, t) 1 ngarn hOa mang cap vin thông, 1mg ding cong ngh thông tin 
trong quàn 1, diêu hành, t' lé ho sc trmc tuyên, nguôn nhân lirc cOng ngh 
thông tin, cong nghip cong nghê thông tin.., do trung lap vi ni dung tai 
mic 6.4.1.2. Thirc trang ht tang vin thông trang 252; mic 6.4.1.4. Thirc 
trang 1mg diing Cong ngh thông tin, trang 255. 

Trang 266, muc 6.4.4. Dánh giá v lien k& nganh, lien kt vüng trong phát 
triên ha tang thông tin vA truyn thông, dé nghi xem xét, Ioai bO các dánh giá 
có lien quan den djch viii thông tin và truyën thông. 

Tip thu kin và di chmnh süa. 

Tip thu kin và di chinh süa tai khoãn 
6.4.4. Dánh giá ye lien ket nganh, lien kêt 
vüng trong phát triên h tang thông tin và 
truyn thOng, muc VI, Phân II elm Báo cáo 
tong hçmp. 

Tiêp thu kin và chinh s1ma t?i miic 6.3.1. 
Phát triên ha tang buu chInh tai mic VI, 
PhAn III. Djnh hixâng quy hoach cUa Báo cáo 
tong hcmp. 



Giãi trInh, tip thu Y kin/ Nhn xét TT 

Trang 4, rn'çic III. Can eli 1p quy hoach, d nghj bè sung các can cü pháp 1)", 

cuthë: 

-Nghj quyêt sé 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 cüa ChInh phlt v mt s nhim 
vi, giái pháp tr9ng tam phát triên ChInh phU din tlr giai ctotn 2019- 2020, 
djnh hithng den nãrn 2025; 

- Quyêt djnh so 362/QD-TTg ngày 03/4/20 19 cüa Thu trnng ChInh phü phê 
duyt Quy hoach phát triên và quán 1" báo chI toàn quôc den nám 2025; 

- Quyêt djnh so 13 5/QD-TTg ngày 20/01/2020 cüa Thu tthng ChInh phü 
phC duya DC an nâng cao hiu qua hoat dng thông tin ca s da trCn 1mg 
dmng cong ngh thông tin... 

Tiêp thu kin và cia b sung tai dim 3.2, 
mic III. Can cli 1p quy hoach, phân M dâu 
cüa Báo cáo tong hqp. 

1 

Trang 255, rnic 6.4.1.4. Thimc trang 1mg ding cOng ngh thông tin, d nghj 
bô sung ni dung dánh giá thirc trang 1mg ding Cong ngh thông tin trong 
các doanh nghip phiic vi phát triên kinh tê so bao gOm các hoat dng ye 

kinh t sO ngànhllTnh v1rc nhii thucrng mai din tlr. 

Tiêp thu kin và cia b sung ni dung dánh 
giá thmc trng 1mg dimng cong ngh thông tin 
trong các doanh nghip phçic vii phát triCn 
kinh tê so tai diem 6.4.1.4. Thrc trang mng 
dicing cong ngh thông tin, miic VI, Phân II 
cüa Báo cáo tong hcip. 

2 

Trang 261, mnic 6.4.3.1. Kt qua dat duqc, d nghj xem xét loai bô nhiing 
dánh giá không lien quan den ha tang thông tin Va truyCn thông, bao gOrn: 
"Djeh vm him chInh ... dáp 1mg tot hon nhu câu sIr diing djch vi biru chInh 
cIra nguri dan "; "Thj tnrrng vin thông có nhiCu doanh nghip tham gia 
cung cp dich vim, sr canh tranh giIra các nhà cung cap cia lam cho chat 

h.rçmg cüa các djch vii viên thông lien tic thmçrc cãi thin, dern lai nhiCu lçri 

Ich cho ngixri sIr diing". Xem xét loai bO dánh giá "Dat 100% don vj sâ, 
ban, nganh, UBND câr huyên., cap xä 1mg diing cOng ngh thông tin trong 

3 

Tip thu kin và d chinh slra tai khoãn 
6.4.3.1. KCt qua dat duqc, dê ngh xem xét 
loai bô nhttng dánh giá khOng lien quan den 
ha ttng thông tin va truyn thông, mic VI, 
Phn II ella Báo cáo thng hqp. 

TIEP THU, GIAI TRINH GOP CUA 99 THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

(Kern theo Báo cáo s JCZ /SKFIDT-THQH ngày Z tháng 9  nám 2022 cia Sà K hogch và Dcu tw tinh Cao Bang) 



TT V kin/ Nhân xét Giãi trinh, tip thu 

Khoãn 3.2 Muc III "Các can cir khác có lien quan": D nghj b sung Van kin Di 
hôi XIII cüa Dãng; Nghi quyêt so 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 cña B ChInh trj ye 
quy hoach, xây dmg, quán 1 va phát triên ben vQng do thj Vit Nam den nãm 2030, 
tam nhin den nãm 2045. 

4 Dä tip thu, b sung tti mic III, phn M du 
cüa Báo cáo tong hçp. 

Phn IV dê nghj b sung giãi pháp ye "dy mtnh cãi cách hânh chInh, nng cao hiu 
1pc, hiu qua cüa b may quán 1 nhà nu'&f' theo hu&ng barn sat các nôi dung, djnh 
hiiong ye cOng tác cái each hành chInh trong Chirong trinh tong the cái each hãnh 
chInh nhà nixc giai domn 2021-2030 ban hành kern theo Nghj quyêt so 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 cüa ChInh phü. 

D tip thu, b sung ni dung djnh hiing tti muc 
I. cãi thin môi tnxông dâu tr kinli doanh, näng 
cao chi so nang 1?c ctnh tranh cap tinh cUa Phân 
IV. Giãi pháp; 

Ni dung cii th duçc nghiên ciru, trin khai sau 
khi quy hotch tinh di.xçc phe duyt 

5 

2 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP ' CUA BQ NQI vJ 

Kern theo Báo cáo so' U/SKfIDT-THQH ngày 2-'tháng S nám 2022 cia Sà KI hogch và Du tu tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

Theo quy djnh tai  Diu 31 Luat  Quy hoach, H so trInh thrn djnh quy hotch phái co 
trmnh và Dr tháo van bàn quyêt djnh hoc phê duyt quy hoach.cüa cap có thâm 

quyên. VI vy, dê nghj UBND tinh Cao Bang bô sung các van bàn nay trong Ho so 
Quy hoch tinh khi trInh Hi dông thm djnh. 

Dã tip thu và chun bj Ta trinh và Dr thão 
Quyet djnh cüa Thu tuóng ChInh phii ye phê 
duyt quy hoch tinh Cao Bang giai don 2021-
2030, tam nhIn 2050. 

2 

Van kin Di hi XIII cüa Dãng dA dt ra nhim vii: "tip tic d.y mnh sp xp các 
dan vj hành chInh cap huyn, cap xã và nghiên cu triên khai thirc hin ô cap tinh 
phu hap vol quy hoach tong the dan vi hanh chinh cac cap" Hiên nay, nhiêm vu lap 
Quy hoach tong the quôc gia chua co flÔ1 dung ye Quy hoach tong the dan vi hanh 
chrnli cac Cap, vi vây dé Co can cu thixc hiên nhiêrn vu ye quan ly va sap xêp dan vi 
hành chInh cua tinh Cao Bang, dê nghj UBND tinli Cao Bang ngh.iên ciu, bô sung 
ni dung ye dánh giá thrc trng, Co s 1 1un và thrc tiên, dê xuât phuang an quy 
hoch dan vj hành chInh th?ñ k' 2021- 2030, tam nhIn den närn 2050 trong Quy 
hoch tinh. 

Tai Diêu 3 va Diêu 5, theo Luât Quy hoach 2017, 
trong he thông quy hoach quôc gia không co quy 
djnh ye quy hoach dan vj hành chInh 

Tai NgM quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cUa Hi nghj Trung uang 6 khóa XII 
ye tiêp tic dôi mâi h thông to chrc và quàn 1y', nâng cao chat luçng và hiu qua 
hoat dông cua cac dan vi six nghiêp cong lap dà dat ra cac muc tiêu, nhiêm vu, giai 
phap sap xêp, tO chuc lai cac dan vi six nghiêp cong lap cua tung nganh, linh VUC 

theo trng giai doan. Theo do, dê nghi UBND tinh Cao Bang bô sung, rà soát, hoàn 
thin các ni dung dr thão Quy hoch, bão dam thông nhât, dông b vth Quy hotch 
quOc gia, Quy hoach nganh, linh vuc va quy hoach mang him cac dan vi six nghiêp 
cOng 1p theo yêu câu cüa Nghj quyêt so 19-NQ/TW và quy djnh tii Nghj djnh sO 
120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü ye thành lap, to chic 1i, giãi the 

dan vj sir nghip cong lap. 

Tai Diêu 3 va Diêu 5, theo Luât Quy hoach 2017, 
trong h thông quy hoch quôc gia không CO quy 
djnh ye quy hotch mng luâi CáC don vi si 
nghiêp COng lap 



2 

        

        

  

TT Y kin/ Nhân xét Giãi trInh, tip thu 

 

  

4 Va phucing hi.ràng phát trin các ngành, lTnh virc quan tr9ng (trang 319): 
Quy hoach d nêu khà day dü ye phmrng hiiOng phát triên các.ngành, linh 
vic quan tr9ng cUa tinh. Tuy nhiên, dê nghj rà soát 'ai phrnmg hiio'ng 
phát triên cña tüng nganh, Iinh virc dê dam bào tInh logic trong Quy 
hoach tir quan diem, m1jc tiêu den kjch bàn phát triên thxçc 1ra chQn. 
Dông thai xác djnh phrnyng huàng chInh trong ti'rng ngành, linh vi1c phü 
hçrp vâi dc thu cüa tinh. Hin nay các ni dung nêu trong Quy hoch cOn 
khá dan trãi, chixa tha hin quan diem rO rang. 

Tip thu kin. Quy hoch tinh Cao Bang 
hin dang bô sung các ni dung cOn thiêu. 

 

  

5 Va giãi pháp bào v môi tnr&ng; thüc dy ... xà hi s (trang 746): da 
ng ho sung các giài pháp ye khoa h9c và cong ngh và djnh huâng lâu 
dài trong bào ton, ton to và phát triên các dja danh phiic viii du ljch sinh 
thai, du ljch tam linh, du lich huàng ye ci nguôn,...; bô sung giài pháp 
ye khoa h9c và cong ngh vàirng diing cOng ngh 4.0, tn tu nhân tio 
trong phông chong thiên tai; bô sung giài pháp huy dng va sir diing hiu 
qua nguôn 1rc tr dau tu (kinh phi tü ngân sách, ngoài ngân sách, nhân 
lirc), trong do km den co chê, chInh sách dt phát nhàm huy dng tôi da 
nguôn dan tu ngoài ngân sách cho phát triên KHCN&DMST. 

Các giài pháp ye môi trumg, khoa h9c cOng 
ngh duçic xác djnh tti miic V. GIAI PHAP 
BAO V] MOI TRU'ONG; THUC DAY 
PHAT TRIEN KHOA HOC vA CONG 
NGH, DAY NHANH TIEN DO CHUYEN 
DOI sO, XAY DUNG CHtNH QUYEN sO, 
PHAT TRIEN KINI1 T1 sO, xA HQI sO. 
cüa Báo cáo thng hcip. 

 

        

        

        



TIEP THU, GIAI TRINH GOP CUA BQ KHOA HQC VA CONG NGH 

'Kern theo Báo cáo s nárn 2022 cIa So' Ké' hogch và Dcu tie tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhin xét Giái trInh, tip thu 

V thirc trng phát trin va üng d%lng khoa hQc cong ngh va di mâi sang 
tio (KHCN&DMST) trang 165: áê nghj rà soát Iti rnt so n dung nhu 

ni dung ye thâm djnh Cong ngh dir an dâu tiir, ni dung khoa h9c và 
Cong ngh trong linh virc nOng nghip,...; bô sung lam rO tOng chi NSNN 
cho KH&CN theo ni dung quy djnh ti t.i Nghj quyCt so 20-NQ/TW 
ngày 01/11/2012 cüa Hi nghj Trung i.rang 6 Khóa XI. Trong do, tp 
trung danh gia hiêu qua viêc su dung nguôn NSNN, thirc trang ye viêc six 
diing ngân sách trong phát triên KH&CN, các ni dung thiêt thrc can 
triCn khai dê khäc phc nhung tOn tai  và darn bão chi NSNN dat  yêu càu; 

b sung ni dung kCt lun di vài thirc trtng phát trin và lrng diing 
KHCN&DMST trén dja bàn tinh, trong do chi ra nhüng ton tai  can khäc 

phc trong thi k' Quy hoach. 

Tip thu kin cüa B KHCN, Quy hoach 
tinh d dánh giá cong tác nghiên ci.ru, ph1ic 
tráng giông cay trOng, vt nuôi trên dja bàn 
tinh; da dánh giá nhrng khó khàn trong sü 
dicing ngân sách phát triên KHCN do d.c thu 
Cao Bang là tinh chira manh  ye kinh tê, so 

doanh nghiêp COfl it, dôi tac hop tac dàu tu 
nghiên ciru KHCN con jt. SC bô sung tOng chi 
cho KHCN. 

2 Vê quan diem, muc lieu phat triên (trang 298) dê nghi dua nôi dung ye 
muc lieu phat triên thai ky 2021 - 2030, tam nhan 2050 len sau nôi dung 
quan diem phat triên, bô sung muc tiêu CU the ye phat triên, ung dung 
khoa h9c - cOng ngh, dôi mâi sang tao  và chuyên dôi so trong cac nganh 
kinh tê chinh dê phü hop vâi quan diem phát triên cüa tinh. 

Muc tiêu phat triên va tam nhin den näm 2050 
da thrac thra ra sau nôi dung Quan diem phat 
then a bô sung muc tiêu ty lê gia tn kinh tê 
sO trong nên kinh tê vào miic tiêu phát triên. 

3 B sung ni dung v nh1tng vn d chInh cn giãi quyt trong Quy hoach. 
Trong do dê nghj phân loai van dê theo trng ngành, theo linh ViIC dê dánh 
giá các ni dung can giài quyêt sC mt cách khoa hçc, chinh xác. 

Tip thu kin cüa B KHCN, Quy hoach 
tinh dt dánh giá tirng van d sau phân thrc 
trng phát triên cüa các ngành, linh vrc. 



TT Y 1cin/ Nhân xét Giãi trinh, tip thu 

V danh miic d an uu tiên &iu tu thirc hin (Phn V trang 760): 
Cáe dr an iru tiên dáu tix cho linh vrc giáo due và dào tao  con rat han  chê, 
clê ngh xem xét bô sung và dành uu tiên hon di vri linh virc giáo diicvà 
dào tjo trong quy hoach tinh dê dam bâo giáo diic là quôc sách hang dâu, 
dâu tu cho giáo diie là dâu tix cho phat trin và nhm th?c hin dixçc các 
miic tiêu dê ra cüa quy hoach tinh. Ngoài ra, dé nghj rà soát, bô sung dày 
ctU thông tin bao gôm dja diem, quy mô dâu tu', phân ks', nguôn von,... 
dôi vOi cac dir an thuc linh v1rc giáo diic và dào tao. 

13 Quy hoach tinh clang 
thuc linh v1rc giáo 
DAN}i MVC D AN 
hqp. 

b sung các dir an uu tiên 
due dào tao tai PHAN V. 
DAU TT5 cüa Báo cáo tong 

Ngay 22/01/2021, B K hoach và Diu tir có Cong van s 373/BKHDT-
QLQH gri UBND các tinh và thành phô trrc thuc Trung irong hixong 
dn ye each thi.'rc, mire d chi tiêt quy hoach tinh. Do do, dê nghj rà soát 
th?c hin Ho so Quy hoach tinh Cao Bang theo dung huo'ng dan tai  van 
bàn trên dé dam bào day dü và thông nhât. 

Quy hoach tinh Cao Bang d thrc hin rà soát, b 
sung các ni dung quy hoach theo huàng dn eüa 
B Ké hoach và dâu tu tii Cong van so 
373/BKHDT..QLQH ngày 22/01/2021 gfri UBND 
các tinh va thành phô trirc thuc Trung u'cing huóng 
dn ye each thirc, mire d chi tiêt quy hoach tinh. 

14 

8 
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s& vt cht cüa các cr sr giáo diic cüa B Giáo diic và E)ào tao. 

D nghj b sung thuyêt minh lam ca sâ xác djnh the miic tiêu, chi tiêu 
tInh toán ci the trong quy hoach dê darn bào phtrang an thuyêt phiic, phü 
hcrp, khà thi, darn bào tiêp cn giáo dc cüa ng1ri dan, chat h.rçing giáo 
d1ic và phü hçp vâi nang 1ire quãn l, diêu hành Co tInh toán gn vâi 
nguôn lire thuc hiên (dôi ngü giang viên, khai toan kinh phi thuc hiên, 
qu5 dat). So hicng ca s& giáo diic cña tinh xác djnh den näm 2025 và 
2030 can tucrng thIch vâi dci báo tong quy mô trê em, h9c sinh cüa trng 
dja bàn tinh; d? báo thông kC ye so dan trong d liuOi di h9c, dir  báo phát 
triên the cap hçc, dan so dO thj và di dan lao dng,... 

Phuang an giáo diic dixçc dua ra trên Ca s tp hcip 
kin nghj cüa chInh quyn cp huyn là dan v quán 
l giáo diic Cap dja phuang, hiêu rO thirc tê da bàn, 
kt hqp vài S giáo diie va Dào tao eac cp h9c 
THPT, day nghe, vi vây cac muc tiêu dua ra dam 
bão tInh khã thi dôi vâi mt tinh mien nii, dja hlnh 
và d.t xây drng có nhiu khó khän nhtr Cao Bang. 

D nghj nghiên ciru b sung phuang an phát trin, phân b không gian 

di vâi h thông ca sâ giáo diic  chuyên bit và trung tam h trçl phát trin 
giáo diic dc bit và giáo dite  dan tc. 

Tip thu tai  tiu  miie  6.6, miie  VI, phn III cüa Báo 
cáo thng hap. 

V giao diic dai h9c, Quy hoach tinh Cao Bang trong giai doan hin tai  và 
trong tuong lai không co kê hoach phat triên ye giao due dai hoc Tuy 
nhiên, de nghj tinh Cao Bang có phuang an rO han trong vic dào tao,  bôi 
dung và nâng chuân di ngü giáo viên bc ph thông, day nghê trên toàn 
tinh. 

Quy hoach tinh có xác djnh rnt so giãi pháp phát 
triên dot ngü giao viên tai muc 3 6 Phuang an phat 
triên giáo d'iic, dào tao và giáo dite nghê nghip, 

miie  III, phân III cüa Báo cáo tong hqp. 

12 Phuang an quy hoach sir diing dt (Mite VII trang 698): 

D nghi rà soát, tInh toán rö han nhu cu sr dung •dt, dam báo b trI dày 
dü qu5 dt d xay dung mang luài các ca s?r giáo due phü hap quy hoach 
sü dung dt xây dung co sâ giáo due và dào tao theo Quy& dinh 
326/QD-TTg ngày 09/3/2022 cUa Thu tuOng Chirih phü phân b ciii tiOu 
Quy hoach sir dng dat quôc gia thri k' 202 1-2030, tam nhIn den näm 
2050, Kê hoach sir ding dat quOc gia nàrn 202 1-2025 và phát triên kinh tê 
cüa dja phuang. 

Nhu cu si'r ding dt giáo diic duçrc xác djnh tai 
din c) Nhu cAu sr 1ing dat cho phát triên kêt cau 
ha tang giáo diic  rnarn non và giáo dite pho thong 
các cap; tiêu mile 6.6.1. Phuang an phát trien ha 
tang giao dite  dào  tao,  mc VI, phan III cua Bao eao 
tong p. 
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14 V danh rnijc dr an dAu tu: D nghj rà soãt, xác dtjnh rö danh rniic dir an quan tr9ng, 
uu tiên dâu tu, bão dam phii hqp vài khâ näng buy dng nguôn 1irc thirc hin theo 
phân k' dâu tu trong thi k' quy hoach (các dir an tr cap lien huyn tth len); dôi vâi 
các dir an, cong trinh quy mô nhO (cap huyn, xa...) có th nghien cu dê thra vào các 
danh miic khác. Dông thi, dê nghj nghiên cu, rà soát các co sâ giáo dc ngh 
nghiêp, dich vu viêc lam, tia giup xà hôi dC dua vao danh muc dix an iru tiên dâu tix 
cho phü hp, nhäm dáp lrng nhu câu ye dào tao, phát triên nguôn nhân 1irc, giãi quyt 
vic lam và cung i'rng các djch v1i trçY giUp xa hi. 



GOP ' CUA BQ CONG THUNG 

(Kern theo Báo cáo sc Z-2-'  /SKHDT-THQH ngày Zj tháng S  nàrn 2022 cia SÔ KI hoçich và Du tw tinh Cao Bang) 

TT V kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

Di vâi cAn cü 1p quy hotch, d nghj b sung: 

+ Nghj djnh s 68/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 nArn 2017 cüa ChInh phü v quAn 1, phát 
triên ciim cong nghip (CCN); Nghj djnh sO 66/2020/ND-CP ngày 11 tháng 6 nArn 2020 
cüa ChInh phü sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 68/2017/ND-CP; 
+ Quyêt dnh so 1163/QD-TTg ngày 13 tháng 7 nAm 2021 cüa Thu tiràng ChInh phü v 
vic phê duyt Chiên hrçic phát triên thung mti trong mrOc giai dotn den nArn 2030, tam 
nhIn den nAm 2045; 

+ Quyt djnh s 493/QD-TTg ngày 19 thang 4 nAm 2022 cüa ThU tuOng ChInh phU v vic 
phê duyt Chiên luçxc XuAt nhip khâu hang hóa gia doan 202 1-2030; 

Tip thu tai  mic III, phn M dâu cüa 
Báo cáo tong hgp. 

2 D nghj dánh giá k han thrc trang phát trin ngAnh cong nghip cUa Tinh, dánh giá kt 
qua thuc hiên cac muc tiëu, nôi dung chiên lirac phat triên cac nganh, linh vuc cOng nghiêp 
trên dja bàn Tinh giai dotn vfra qua; dir báo xu huOng phát triên, các yêu t thun lvi, khó 
khAn tác dng den phát triên cong nghip thñ gian tOi, lam ca s xác djnh các ngành cOng 
nghip chU hrc cUa Tinh và di,r kiên iniic tiêu phát trin các ngành cOng nghip chU yêu, uu 
tiên giai doan 202 1-2030. 

V phát trin ngành Báo cáo quy hoich 
chi tap trung danh gia nhüng van dê lan, 
tng quát 

3 D6i vâi djnh hixOng phát trin cOng nghip, d nghj rà soát darn báo sr phU hçip vâi chInh 
sách phát triên cong nghip tai  Nghj quyet so 124/NQ-CP ngày 03 thang 9 nam 2020 cUa 
ChInh phU ban hành Chrnmg trinh hành dng thirc hin Ngh quyet 23-NQ/TW ngày 22 
tháng 3 nAm 2018 cUa B Chinh trj ye djnh hixàng xây dirng chInh sách phát triên cong 
nghip quc gia den nAm 2030, tm nhIn dn nArn 2045; Nghj quyêt s 1 1.5/NQ-CP ngày 
06 tháng 8 nAm 2020 cüa Chinh phU ye các giâi pháp thUc dAy phát triên cong nghip h 
tro Trong quy hoach can xac drnh kra chon môt so du an trong diem, uu tien dâu tu, d 
keu goi dâu tu vao môt so linh vise co nhiêu tiem nAng de phat trien cOng nghiep, trong do 
can tp trung phát triCn các ngành cong nghip eó tInh chat nCn tang nhu cong nghip chC 

Báo cáo dA quán trit chInh sách phát 
trin cong nghip tai  Nghj quyêt so 
124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 nAm 2020 
cUa ChInh phU ban hành Chuong trInh 
hành dng thirc hin Nghj quyêt 23-
NQ/TW ngày 22 tháng 3 nAm 2018 cUa 
Bô Chmh tn ye drnh huang xây dung 
chrnh sach phat trien cong nghiêp quôc 
gia den nAm 2030, tAm nhIn den nArn 
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bin ch tao, hóa chit, phát trin näng lucmg và phát trin cong nghip h trg. 2045; Nghj quy& s 11 5/NQ-CP ngày 06 
tháng 8 näm 2020 cUa ChInh phü ye các 
giãi pháp thüc day phát triên cong nghip 
ho trq. 

4 Tai phân thuc trang phat triên CCN (trang 113 Du thao Bao cao) dê nghi bô sung so lieu 
chung ye CCN (quy hoach, thanh lap, quy hoach chi tiêt, dii an clâu tu xây thing ha tang, 
chü dâu tir ht tang CCN, hiên trang dâu ti.x ht tang, ngành ngh chü yu, hin trng dâu tu 
cong trinh x1r l nuâc thai...). Dông thai, xem xét lti din tIch CCN mien Dông I (trong 
Di,r tháo Báo cáo, din tIch CCN mien Bong I. là 86 ha), dam bâô phi hçip vâi quy djnh t?i 
Nghj djnh so 6 8/20 17/ND-CP cüa ChInh phfi. 

Hiên trang hâu hêt cac CCC cua Cao 
Bang chua ducc thanh lap, mm chi Co 1 
KCN dang dâu tu h tang 

5 D nghj b sung chi tiCu dt CCN ti Biu 61. Hin trng sir dung dt ci:ia tInh Cao Bang 
näm 2020 (trang 277) và Biêu 62. Bin dng sir dung dt cUa tinh Cao Bang giai dotn 
2011-2020 (trang 279 Dr tháo Báo cáo). 

Theo báo cáo thuyt minh s lieu thng 
ké dat dai näm 2020 cüa UBND tinh Cao 
Bang ngày 14/05/202 1; So lieu thông ké 
dat dai näm 2020 do BQ TNMT cOng bO 
thi näm 2020 không có dat ciim cOng 
nghip. 

6 B sung dir báo nhu càu mt bang (s huqng Va nhu cu diên tIch dt) cüa các t chrc, cá 
nhân dâu tir, di di vào các CCN thi k' 202 1-2030, lam can cü dê xuât Danh m11c các 
CCN dr kiên phát triên tti Phuong an phát triên CCN giai doan 202 1-2030. 

Theo ND 37/ND-CP Phirong an quy 
hoch sr diing dat cap tinh chi tInh toán 
chi tiêu dat, qu dat lam mt bang cho 
phát trin các khu, c1im cong nghip 
mang tInh quy rnô djnh huàng; nhu thu 
mt bang (so hrqng và nhu câu din tIch 
dt) cña các ti chirc, Ca nhân dâu tu, di 
dôi vào cac CCN th?yi kS'  2021-2030 sê 
duçc tInh toán chi tiêt r QH s1r dvng dat 
cap huyn th?yi k' 2021-2030 và phiiang 
an quy hotch phát triên các khu, ci,im 
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cOng nghip. 

7 Tai  phn Dinh hiràng t chirc không gian phát tirin cong nghip (trang 351); Biu 73. 
"Tong hçip các khu ch xuit, CCN, TTCN trong khu kinh t cira khu" (trang 352) và 
"Phixang an phát trin CCN" (trang 579 Dr tháo Báo cáo), d nghj: 
+ Nêu rO ten goi và diên tIch cu th cüa các CCN du kin phát trin trên dia bàn tinh Cao 
Bang giai doan 2021-2030; trong dO hru khong si:r ding khái nim "Dirn cong nghip, 
tiu thu cOng nghip" và din tIch CCN phài phi hçip vâi quy djnh v CCN tti khoán 1 
Diêu 2 Nghj djnh so 68/2017/ND-CP; 

+ B sung Danh miic các CCN d? kin phát trin ,giai doan 202 1-2030, tm nhin dn näm 
2050 gôm ten gi ci the, vi trI (den dja bàn cap xa), din tich ci the, ngành nghe hot dng 
(phi hop vâi djnh hi.rng phát triCn các nganh cOng nghip trOn da bàn Tinh giai doan 
202 1-2030), giai doan dâu tir; 

+ Trong Phimng an phát trin CCN, d nghj nêu rO các CCN diu chinh (tang, giãm din 
tIch, thay dôi ten goi...) và bô sung rnâi. Dôi vii các CCN d? kiên rut ra khOi quy hooch, 
neu rO casi rut khOi quy hoach vâ phirong an chuyên dôi các CCN nay. Di vâi các CCN 
dçr kiên bô sung quy hoach, nêu rO c sr bô sung và hin trng dat dai. 

Tiêp thu tai tiêu muc 3.2.4, to chirc không 
gian phát triên cong nghip; miic 3.2. 
phixang huàng phát triên ngành cOng 
nghip; phân III: Djnh hi.róng quy hoach 
phát triên tinh Cao Bang thai k' 2021-2030, 
tam nhin den nam 2050. 

8 Tai  phn "Giãi pháp, ngun 1irc thrc hin quy hoach", d nghj b sung rnt sé, giái pháp 
phát triên CCN giai doan 2021-2030, djnh huOng den närn 2050 (nhir: giãi pháp huy dng 
các nguôn vOn dâu tir ht tang, Ca chê, chInh sách h trçr phát triên CCN; giái pháp xác tiên 
thu hut doanh nghip dâu tu ha tang và doanh nghip san xuât kinh doanh vào CCN...). 

Nhuing giãi pháp nay cia duçrc lông 
ghep chung vào Giâi pháp thirc hin quy 
hoach 

9 Doi voi Dir thao Quyet dinh phê duyêt quy hoach tinh Cao Bang dê nghi bô sung nôi dung 
Phuang an phát triên CCN và Danh rniic các CCN dir kiên phát triOn (gorn: Ten gi cii the, 
vj trI, diên tIch cii the, ngành nghë hoat dng, tien ct dâu tu). 

Tiêp thu tal Tiêu muc c) Phân bô 
không gian phát trin cOng nghip, 
KCN, CCN; miic 3. Phung an to 
chic không gian các khu chirc näng. 
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10 E nghj lam rO các ni dung Phuong an phát trin din và mng 1rni cAp din tai  các trang 
642-654 cüa Báo cáo tong hçp quy hotch tinh Cao Bang nhix sau: 
- Phucing an dâu nôi thüy din nhO Bàn Nga và thüy din Bàn Rên i cap din áp 110 kV ye 
trtm biên áp 220 kV Bào Lam là chua phü hçp vâi Quy hoch phát triên din lrc tinh Cao 
Btng di.rcic duyt (các thiiy din nhó Bàn Nga và Bàn Rên thrqc dâu nôi 0 cap din áp 35 
kV). 

- D nghj rà soát, darn bào si,r thng nhAt giüa Quy hoach tinh Cao Bing th&i k' 2021- 
2030, tam nhin den nàm 2050 vâi Quy hoach phát triên din lirc quOc gia giai doan 2021- 
2030, tarn nhin den näm 2045 clang duçc B Cong Thuong lap; Quy hoach phát triên din 
lrc tinh Cao Bang giai don 20 16-2025, Co xét den näm 2035 d duc B tru&ng B Cong 
Thuang phê duyêt tai QuyCt dinh so 1920/QD-BCI ngay 18 thang 5 narn 2016 va cac noi 
dung diêu chinh, bô sung khác da duiyc ca quanco thâm quyên chap thun. 

- Phrnmg an dAu ni thiiy din nhó Bàn 
Nga (24MW), Bàn Rin (18,6MW) d 
dixçc diêu chinh dâu nôi ye cAp din áp 
110kV ye trtm biên áp 220kV Bào Lam 
d dam bào giài tôa cong suAt. Hin tti 
các dr an nay clang triên khai thi cong. 

- Phucrng an phát trin mng hxoi din 
tinh Cao Bang cia cp nht dir thào Quy 
hoach tinh Cao Bang thi k' 202 1-2030, 
tam nhin den nàrn 2050 vâi Quy hoach 
phat triên diên lire quôc gia giai doan 
202 1-2030, tam nhin den näm 2045 dang 
trInh Thu tuâng ChInh phü phê duyt và 
kê thira Quy hoach phát trin din lirc 
tinh Cao Bang giai don 2016-2025, cO 
xét den nàm 2035 cia drnrc B trixnBô 
Cong Thuong phê duyt t?i  Quyet djnh 
so 1920/QD-BCT 

11 D dam bào sr thng nhAt gi[a quy hotch toãn quc và quy hoach  cüa dja phrcmg thi kS'  
2021 - 2030, tam nhin den närn 2050, dê nghi UBND tinh Cao Bang rà soát các mO, diem 
mO cia duçrc Bi Tài nguyen và Môi trung khoanh djnh là khu vrc phân tan nhó lé hoc 
các mO, dirn mO dôc lap (phân tan) cia duoc diêu tra, dánh giá hoc cia thãm do dánh giá 
trU hrqng thOa man tiêu chI mO phân tan nhO lé tai  Phii liic kern theo Ng djnh sO 
158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu 
cüa Luat khoáng san cie can nhãc dura vào quy hoch tinh. 

Dã tip thu và rà soát 

12 Các mO, dirn mO khoáng san thra yào quy hoch phài gAn vâi nhu ciu sir diing trong nuâc 
hoc cung cap cho các dir an chê bien khoáng san trên dja bàn Tinh (nêu co). Không quy 

Dã tiêp thu và rà soát 1aj 
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hoach các rnô, dim rnó khoáng san ma trong nixâc không cO nhu cu, không gn vài các 
du an ché biên, khoáng san khong duçc phép xuât khau theo các quy djnh hin hành 
(Thông tu ye xuât khâu cüa B Cong Thirang, B Xây dmg) dn den hiu qua thâp, san 
phm không có noi tiêu thy, ton kho. 

13 Di vâi các mO, dirn mó trü krcing nhö, không ntm phân tan (dec lap) cO th hlnh thành 
cac cym rnó, diem mó tIch ty tài nguyen vci trü hrcng Ian, cung cap nguyen lieu on djnh 
cho các di,r an chê biên (dc bit các dir an chê biên sâu trên cfla bàn) dê xuât dua vào quy 
hoach khoáng san Trung rnng de khai thác, chê biên hiu qua. 

Dâ tip thu tii phn tài nguyen khoáng 
san. 

14 Can bô sung cac so lieu cu the ye kêt qua thirc hiên cong tac thäm do, san krang khai thac, 
ch bien hang nãm và nhu câu sir dyng thirc té, so sánh vâi myc tiêu dà dê ra cüa kr quy 
hoach tnióc lam co sà dê ra nhttng myc tiêu cho k' quy hoach tiêp theo trong giai dotn 
2021 - 2030, tam nhIn den nàm 2050 cüa Tinh. 

Chi tiêt nay dixcyc the hiên trong bao cao 
hp phân chuyen de 

15 B sung, dánh giá k5 hn v hin trang và tinh hInh thrc hin thäm dO, khai thác, ch bin 
và si1 dyng khoáng san trên dja bàn tinh tir khi Lulit Khoang san nàm 2010 cO hiu l?c  và 
thirc hin Quy hoach khoáng san tinh Cao Btng, lçi th& thn tai, h?n Chê, viiâng mAc dê 
lam c sa dnh hixâng cho quy hoach Tinh v khoAng san. 

Chi tit nay dixçc th hiên trong báo cáo 
hçp phân chuyên de 

16 Dê nghi lam rO hcin hiên trang h thông ha tang thi.rang mal trên dia ban Tinh (chG, siêu thi, 
trung tarn thixang rnii, trung tam logistics, cüa hang tin lçii...), rnrc d dAp 11ng ci'ia ha 
thng thimng mai (so luang, chat luvng) dOi vâi phAt trien kinh tê xà hi nOi chung, vâi hoat 
dng thng rnai, du ljch nói riêng, lam c sa xây dirng phung an phAt triên ha tang 
thuong mai  trong giai doan tâi, dông thai d nghj rà soát h thông ha tang thung rnai trên 
dja bàn Tinh thuc dôi tung cAc quy hoach tIch hqp yào quy hoach quôc gia, quy hoach 
vñng, quy hoach tinh, ban hành kern theo Nghj quyet 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 nArn 
2019 ChInh phü (gôrn Quy hoach tong th phAt triên mang krâi ch toàn quôc den nArn 
2025, tm nhln den 2035, Quy hoach phát trien mang  krài sieu thj, trung tam thuGng mai 
ca nuâc den nAm 2020 và tam nhIn den 2030; Quy hoach phát triên h thông trung tam hOi 

Chi tiêt nay di.rcic the hiên trong bao cao 
hçp phân chuyën dê 
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chc trin lam trên dia bàn cã nuOc dn näm 2020, thm nhin dn nãm 2030; Quy hoach h 
thông trung tam logistics trên dja bàn cã nuâc den näm 2020, djnh huàng den näm 2030) 
dê nghiên ciiru, xem xét tIch hçTp trong quy hotch Tinh thôi k' 202 1-2030 phi hçp. 

17 B sung vic dánh giá tInh hinh xay dung vàphát trin ht tang thurnig mi, phát trin 
thuang mai nii dja thrc hin theo Quyet dinh so 1064/QD-TTg ngày 08 tháng 7 näm 2013 
cüa Thu trn5ng ChInh phü phê duyt Quy hoach tong the phát triên kinh tê - xã hi vüng 
Trung du và mien nüi phIa Bc den näm 2020; nhirn vii, giãi pháp phát triên thucing mai 
theo Nghi quyêt so ii - NQ/TW ngày 10/2/2022 cüa Bi ChInh trj ye phumg huâng phát 
triên kinh tê - xã hi, dam bào quôc phOng, an ninh vüng Trung du và mien nüi Bic B den 
näm 2030, tam nhIn den näm 2045. 

Chi tit nay dugc th hin trong báo cáo 
hçp phan chuyên dé 

18 Tai phin phucing an phat triCn ha tang thixcng mal, xây di.rng phucrng an phat triên cac loai 
hmnh ht tang thuong mti trên dja bàn tinh barn sat, phü hçTp vài các quy hoach ye h tang 
thiwng mti và các quy hotch lien quan khác. Dông thai, thñ vic tIch hçrp các quy hotch 
ye hi tang thucrng mti vào quy hoch tinh theo quy djnh. 

Chi tiêt nay dixic the hiên trong bao cao 
hçp phân chuyên de 

19 Trên ca s du báo nhu cu v xang dIu, khi dt trCn da bàn flnh, d ngh b sung djnh 
hixcrng phat triên ha tang du trU, cung ung xäng dâu, kin dot cua Tinh trong thrn gian tai, 
dông thi cp nht, thông nhât vi h tang, dir tr xäng dâu khI dot Quôc gia. 

Theo quy djnh cüa diu 28, nghj dnh 37 
không quy dinh du bao nhu cáu xäng 
dâu, khI dot trên dja bàn tinh 

20 D nghj tinh Cao Bang phi hp chat chê vài các B, ngành Trung uang thng nht vó'i 
các ni dung djnh huâng các Quy hoch ngành quOc gia lien quan den dja bàn cüa Tinh, 
darn bào sir ket h?p  hiu qua giüa quãn 1 ngành vâi quàn l lnh thô, báo v rnOi trithng 
và quOc phOng - an ninh. Theo dO, de nghj barn sat, cp nht và thông nhât các ni dung 
cüa Quy hotch tinh Cao Bang vâi các Quy hoich ngành quOc gia do B Cong Thrnmg 
dang trien khai lip,  gOm: (1) Quy hoach tng th phát trien näng krng Quôc gia; (2) Quy 
hoach phát triên din hrc QuOc gia; (3) Quy hoach phát trien ha tang dr trt, cung ing kho 
xing dâu, khI dOt Quoc gia; (4) Quy hoach thäm dO, khai thác, ché bien, sr diing các loai 
khoáng san. 

Tip thu 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP '' CUA BQ NONG NGHIIP VA PHAT TR1N NONG THON 

(Kern theo Báo cáo so' OZL /SK[-IDT-THQH ngày Ztháng g nãrn 2022 cüa SO Ké hoçich và Ddu tu' tinh Cao Bang) 

TT '' kin/ Nhin xét . Giãi trInh, tip thu 

Cao Bng Co dumg biên giOi dài vâi Trung Quc, CO 1i th phát trin kinh t cira 
kh.u. Tuy nhiên do dja hInh bj chia cit, giao thông kêt nii con han  ch nên ãnh 
huâng J dn vic giao thixang hang hóa, phát triên kinh th - x hi, dng thi 
luôn tiêrn n các ri:ii ro v thiên tai nhu xoi mOn, sat  1 dAt trong müa mua. Dôi vâi 
linh vrc Nông nghip, nông thôn, quy hoach  tinh Cao Bang cn b sung them các 
tim nang, lgi the lam cc sâ d xuât nhitng djnh huàng, giài pháp tr9ng tarn d 
phát trin cho phü hcip 

Tip thu tai  tiu miiic 3.1 và 3.2 trang 101, miic III 
Dánh giá chung nhing thun lçii và h chê cüa tinh 
Cao Bang. Dày cüng là can cir d d xut nhüng dnh 
huâng giãi pháp phát trin nông nghip, nông thôn nOi 
riêng và kinh tê xã hi cà tinh Cao Bang noi chung 

2 B sung các Chin hx?c  phát trin ngành dn näm 2030, tarn nhln dn närn 2045 
(trPng do ngành Nông nghip và PTNT dà cO 7 Chin hrqc diic phê duyt). 

Tip thu tai  tiu miic d, mi1c 3.3 Các Van bàn cüa 
chInh phü, phAn m dAu cüa Báo cáo tng hp 

3 

- - 

D nghj chuyn mic 8.1 (trang 722 v phân vüng rüi ro thiên tai) len miic 1.8 (trang 
58 ye nguy ca tác dng cüa thiên tai, biên di khi hiu trCn da bàn tinh) d thun tin 
cho vic danh giá tác dng cüa các loai hinh thiên tai dn hin trg và djnh hithng 
phát trin kinh t - xã hi giai doan 203 1-2030, trn nhin 2050. Trong do, b sung 
các loai  hinb thiên tai, phân vfing rüi ro cho các loai  thiên tai thung uYen  xàY ra 
trên dia bàn nhu: ngp lut, sat  l bO song, mtxa 1n, mlLra dá, ret hai,  lOc, set... (dir 
thão mi chi xác dinh các loai  hlnh thiên tai hn han, sat  l dAt, hi quet). 

Dã tip thu và b sung 

Tai tiu muc 1.2.1, 1.2.2 rniic 1.2, phn I. Báo cáo 
Tang hcp Quy hoach tinh Cao Bang thai kS'  202 1-
2020, tam nhin dn näm 2030 (Sau day xin gi tat là 
Báo cáo Tng hQ'p) 

V cac loai hInh thiên tai: Xin xem mic 1 cüa 1.4.1 
TInh hInh thiên tai và môt s loai hInh thiên tai hay 
xáy ra mt s nAm gn day Cao Bang cia Báo cáo so 
06. Phixang an phát trin phát trin kt cAu ha tng 
phOng, chông thiên tai và thüy lgi tinh Cao B.ng thai 
k' 202 1-2030, tm nhIn dn nàrn 2050 (sau day xin gçi 
tat và Báo cáo s 06) 

Phân vtng riii ro cho các loai  hinh thiên tai thuOng 
xuyen xây ra: xin xern miic 4.1.1 Phân vüng rüi ro 
dôi vói tirng vñng thiên tai (co bàn d kern theo) ti 
báo cáo 06 
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TT V kin/ Nhn xét . Giái trInh, tip thu 

4 Dánh giá thirc tr3ng phát trin ngành nông, lam, thüy san 

5 D nghj b sung s 1iu dánh giáv mtng luc9i ca si ch bin nông, lam san; phát 
triên nông nghip hüu cG; lien kêt san xuât; cci giói hóa trong nông nghip, nông 
nghip iimg diing cong ngh cao. Day là ni dung can bàn dê co câu 1i nganh nông 
nghip, gop phân nâng cao giá trj gia tang và phát triên ben v&ng cho nông san. 

CN ch bin cüa Cao B&ng chiia có mng luâi, mi chi 
có các CG s sa chê don lé quymô nhó và siêu nhO. 
Tuy nhien nhóm lien danh d bô sung ni dung dánh 
giá thirc trng phát trin ngành nông lan, thüy san theo 
gop 

6 V thrc trtng phát trin ngành trng trçt: d nghj b sung s 1iu v sari 1uçing hrçing 
thirc bInh quan dâu nguôi và dánh giá khã nàng dam báo nhu câu hxcmg thrc cho 
nhân dan ci:ia ving, gop phân dam bào an ninh lucrng thrc quôc gia. 

Báo cáo quy hotch chü yu tp trung dánh giá v quy 
mô din tIch phát triên nông nghip, không di vào phân 
tIch san luçmg, san phm... 

7 V thrc trng phát trin nganh chãn nuôi: b sung danh giá khã näng dáp üng tiêu 
dung cua cac loai vat nuôi chu lire cua trnh, nhu trâu, bo, ion va gia cam thuc trang 
cong tác quãn 1 ye giông vt nuôi, môi trithng chän nuôi và dam bâo an toàn v 
sinh thrc phãm trong linh virc chàn nuôi cüa tinh trong thri gian qua. 

Tip thu tii tiu mic 1.2.3., mitc 1.2. Thirc trng phát 
tuên cac nganh nông, lam nghiêp va thuy san tinh Cao 
Bang, phân II cüa Báo cáo tong hçrp 

8 Dánh giá tác dng cüa cac loti hInh thiCn tai dn phát trin riêng trng ngành (nông 
nghip; cong nghip; thuong mi; dulich; tài nguyen, khoáng san; do thj và khu dan 
Cu; kêt câu ha tang,..) và tang tnrOng kinh tC nói chung cüa Tinh. 

Du an dã trinh bay ti tiu miic 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,1.2.10, 1.2.11 miic 1.2, phânl 
báo cáo trong Báo cáo Tong hçp 

Chi tit cüa ni dung nay xin xem tii các miic 1.4, 
1.41, 1.4.2 và 1.5;2 ti Báo cáo sO 06. Phuong an phát 
triên phát triên kêt can h tang phông, chông thiên tai 
và thüy lçii tinh Cao Bang thôi k' 202 1-2030, tam nhin 
den näm 2050 (sau day xin gi tat và Báo cáo sO 06) 

9 Danh giá tác dng cüa viêc phát trin kinh t - xâ hi lam gia tang nii ro thiên tai 
nhu: do thj hóa nhanh, các khu dan cii tir phát, phát triên ht t.ng giao thOng, khu 
cong nghiêp... 

Dánh giá nay phãi a tr9ng báo cáo DMC: xây drng 
duang mâi nêu không có giái pháp k thut có the lam 
m.t on djnh mái dôc su&n nüi, ngán can dông chãy, 
gay lii 1iit 

Các giái pháp bão v môi tri.r?ing và phát trin bn 
vung d du?c  dê xuât trong Báo cáo chuyên dê giao 
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TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tiCp thu 

thông (mic 5, phn III) 

10 Danh gia (hiên trang) kha näng chong chiu tniiac thiên tai cua tixng nganh tiong hoat 
dng phát triên kinh tê - xa hOi, dc bit là co sâ h tang phông, chông thiên tai, giao 
thong, khu do thj, khu dan cii,... 

Dix an dã trrnh bay tal tiêu muc 6 3 3, muc 6 3, phân I 
Báo cáo Tong hp 

11 Trên ca si b sung, dánh giá nêu trén, xác dnh ni dung phông, chng thiên tai 
(theo quy djnh tii Diêu 16, Luit Phông, chông thiên tai) can lông ghep vào quy 
hoch phát triên riêng trng ngành, quy hoach  tinh nói ichung; tr do 1ira ch9n kjch 
bàn phOng chông thiên tai dam bào phñ hop vOi kich bàn phát triên giai doan 2021- 
2030 tam nhin den nam 2050 cua Tinh 

Dir  n dâ thrc hin tui và xây drng kjch ban tti 
chirong 2. mic 2.3.1, Bang 2.4 Xây dirng các kjch bàn 
tai  Báo cáo so 06 

. Ye long ghep vao quy hoach...: xin xem muc 3 cua 
muc4.1.3Baocao06 

12 Dánh giá thrc trng phát trin: Cn b sung dim han  ch là các chi tiêu v nông 
thôn mcd cüa tinh nhix: T' 1 xâ dat  chuân nông thôn rnOi, tiêu chI bInh quân dang a 
mirc thâp nhât so vài các tinh khác cña cã nuâc 

Dâ tip thu vào b sung vào tiu miic 1.2, mic I, phn 
II, thirc trng phát triên kinh tê-xA hOi  tinh cao bang. 

13 Dê nghi diêu chrnh, nâng cao muc tiêu ye so lixang, ty lê (%) xa dat chuân 
NTM/NTM nâng cao/NTM kiêu mu den nárn 2025 (tOi thiêu bang müc quy djnh áp 
ding dôi vOi vüng mien nüi phIa Bac); bô sung, lam rO các milc  tiêu den näm 2025: 
(1) So hxçng don vj cap huyn dit chuânlhoàn thânh nhirn vi xây drng nông thôn 
mài; (2) So 1ung, t' l (%) thôn, bàn thuc các xa dc bit khó khàn khu vc biên 
giâi, yang n1ii dugc cOng nhQn dat  chuân nOng thOn mai; (3)Thu nhp bInh quân cüa 
ngu?ñ dan nông thôn tAng It nhât 1,5 lan so vâi nAm 2020 dê darn bào phü hop vâi 
rnvc tiêu cüa Chixong trInh MTQG xây dmg NTM giai don 2021-2025 dã dugc 
Thfi tixàng ChInh phü phê duyt tii Quyet dnh sO 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 

Dã tiêp thu vao bô sung vao tiêu muc 1 2, muc I, phân 
II, thirc trng phát triên kinh tê-xà hi tinh cao bang. 

14 T' l h nghèo cña tinh nm 2020 là 22,07 %. Miic  tiêu à giàm binh quân 4% là cOn 
chung chung, khOng rO diem dmg (nhIn chung thi không th xóa hêt nghèo duc ma 
chi là giãm ye mUc tôi thiêu). Dê nghj nghiên ciru xác djnh t' l ci the theo hixâng 
den nám 2030, giám tj' lç h5 nghèo xuông duái .... 

DA tip thu và bô sung tai  tiêu rniic 3.9, miic  III, phán 
iii. Djnh huàng quy hoach phát triên tinh Cao Bang 
thi k' 2021-2030, tam nhin den nAm 2050. 
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TT '' kin/ Nhan xét Giãi trinh, tip thu 

15 Dê nghi ra soat, ho sung cac dot pha, nhiêm vu xây thrng nông thôn mm gàn kêt 
dông bô, chat chë va phu hap vai dinh huang do thi hoa va phat triên do th ben 
vttng den nàm 2030, tam nhIn den nàm 2045 theo tinh than Ng quyêt sO 06- 
NQ/TW ngày 24/01/2022 cüa B ChInh trj 

Dã tiêp thu tai tiêu muc 2 1, muc I, phn III Dinh 
huung quy hoach phat triên trnh Cao Bang thai ky 
2021-2030, tam nhin den näm 2050 và lông ghép trong 
phuong an t chirc không gian lanh thô cüa các huyn. 

16 Phucng hucng phat triên cac linh vuc san xuâtmm chi dê cap den so luang, loai cay 
trông, vat  nuOi. De nghi nghien ciru, bô sung các ni dung: phát triên nông nghip 
theo hung sinh thai, hüti co, kinh tê tuân hoàn, phát thai các-bon tMp,  than thin 
vói rnOi trung và thIch rng vâi biên dôi khI hau;  xay dirng chi d.n da l, truy xuât 
nguOn gôc cho cac san phâm; thrc hin hiu qua chuang trinh mi xa mt san phâm 
OCOP. 

Dâ dixoc the hiên a quan diem va dinh huang chung 
cho tat ca các cay trông dêu phát triên theo huàng sinh 
thai, hthj Ca, kinh tê tutn hoàn, phát thai các-bonthâp, 
than thin vi mOi trung và thIch irng vth biên dOi khi 
hau  và gAn vâi thirc hin hiu qua chuung trinh môi xä 
mt san phâm OCOP. 

17 Phixang huàng phát trin chan nuOi: B sung khà nãng dáp ng v ging vat  nuôi, 
san phâm than nuôi cho nhu cu tiCu düngni tinh;.dnhhithng vic bio ton, km gici 

va phat tiiên glông vat nuOi dãc san, dAc hthi cua trnh, Bô sung quy hoach ac co so 
giet mô, ca sc so, chC biên và cn dam bàn có sir lien thông giüa Ca sO giêt mô. vth 
ca sO so, chC biên san phâm; 

Tip thu và b sung ti ti&u miie  3.1.1.2 Phuanghixó'ng 
phát triCmngânh trông trQt và chàn nuOi, trong:tiêu rniic 
311 Phuong huang phat triên nganh nông nghiep va 
thUy san; mic 3.1; phân III cüa Báo cáo tOng hap 

18 Rà soát, b sung phuang hrnrng, imic tiCu quy hoach  phát trin khu dan cii nông 
thOn (Miic 4.5.3.1, trang 569): 

+ Bo tn on dinh dan cii phu hap vol cac quy hoach cac cap theo quy dnh cua phap 
luat ye quy hotch, dat dai, xây dimg và các quy hoach Co lien quan; 

+ B trI n djnh dan cii là muc tiêu nhimg dng thi cüng là giãi pháp d phát trin 
kinh te, van hóa, xã hôi; bào v chü quyen, an ninh quOc phOng, mOi tniRrng sinh 
thai, tài nguyen nuOc; 

+Bé trI n dinh dan cii phãi tp trung, có trong dim, dam bào kt cu ha thng thit 
yêu và phát trien san xuât dê ngui dan den nai mi cO diêu kin sOng on djnh lâu 
dài; hu&ng t6i hlnh thành các diem d cii dat  chuan theo tiêu chI nông thOn mth, 
xây dung the trân quôc phOng toàn dan và an ninh nhân dan; phü hap vâi phong ti,ic, 
tp quán van hóa cüa trng dan tc. IJu tien bô trI dan cii dan cii khu vrc có nguy ca 
cao ye thiên tai (ifi, lii quét, sat 1 dat, ngp lut,...), bien gii; thirc hin bO trI dan cii 

Dä tip thu. b sung tai  tiu miic 4.5, miic JY, phn 
Djnh hu&ng quy hoach phát triCn tinh Cao Bang thi 
k'2021-2030,tâmnhIndênnäm2O5O 
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TT ' kin/ NhIn xét Ghii trinh, tiêp thu 

xen ghép là chü yu, kt hp vci di dan tp irung và em djnh tai  ch; 

19 Miic 4.5.3.2 (trang 570) d nghj sira lal  là: B trI emn djnh dan cu giai do?n 2021 - 
2030 và tm nhln dn näm 2050; demng thôi nghien cüu, lam rO và bem sung them các 
ni dung sau: 

+ Sr cn thit cüa bem trI emn djnh dan cu,dc bit lien quan dn cong tác phông tránh 
thiên tai, bão v môi trung, cüng c quemc phông an ninh va xay dmg nông thOn 
mOi; kt qua thçrc hin bô trI on djnh dan cu trên dja bàn trong giai don truâc; phân 
tIch các mt duçxc, mt chua duçc, nhüing khó khän vu'âiig mac cn phâi giãi quyt; 
xác djnh nhu cu b trI emn djnh dan cix trên dja bàn theo các demi trrcmg bO trI (thiên 
tai, dc bit khó khth, biên giói, di cix tir do, ri'mg dc dung);quan dim, mic tiêu 
chung, miic tiêu ci the bO trI n djnh dan clx giai dotn 202 1-2030, thrn nhin den nArn 
2050; phuang an bem tn emn djnh dan cix theo các hlnh thijrc b trI (tip trung, xen ghép, 
emn dinh ti ch) và demi tlxclng bem trI; danh mtc các dim bem trI emn djnh dan cuvà danh 
miic mt tiên thrc hin truâc;tin d thixc hin b trI em Ctjnh dan cix qua các nam; 
phtro'ng an xây diing co' sâ ht thng các vüng tái djnh cix tp trung, xen ghep, On dlnh 
tti chem;phuccng an phát trin san xut cac bô trI emn djnh dan Cu; 

+Xác djnh các giâi pháp thirc hin gemm: Ca ch chInh sách; giâi quyk qu dt , dt 
san xuât; dào to nguemn nhân 1irc; buy dng von du tu; tem chüc thirc hin và các giâi 
pháp khác 

D tip thu bem sung tai tiu miic 4.5, miic IV, phn III 
Djnh huóng quy hoach  phát trin tinh Cao Bang thai 
kS' 2021-2030, tm nhIn den näm 2050 

20 Phuang an phãn bem, sr dicing dt 

- D nghj bem sung ct hin trng 5mr ditng dt dn nãm 2020 vào biu 118 d thun 
tin cho vic so sánh, dánh giá. 

- Bem sung giAi trInh, thuyt rninh cii th v dt lüa, dt ri'rng (dc bit là rirng dc 
dimng, phOng h) chuyn sang dt phi nông nghip. Hin ch tôi da vi.c smr diing dat 
rirng lam thüy din, khoang sAn. 

Dà tip thu và bem sung ct hin trng vao các biu v 
chi tiêu sir dimng d.t tai  tiêu miic 7.2, m%Ic VII, phn III 
Djnh huâng quy hoch phát trin tinh Cao Bang thôi 
k' 2021-203 0, tAm nhln den nAm 2050 

D tiêp thu tai hp phân sO 08. Hçip phAn phuang an 
sr diing dt. 

21 Rà soAt, bem sung (trang 725) phuo'ng An quAn l" rüi ro thiên tai vâi tht ca cAc loi 
hinh thiên tai dugc xAc dinh trên dja bàn tinh: 

V phu'o'ng an quAn 1)" rñi to thiên tai: Theo quyêt djnh 
5em 18/2021/QDs-TTg ngày 22/4/202 1 cüa Thu tuó'ng 
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TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

+ Xây thmg cac phuang an quân l rüi ro thiên tai phà hçp vói tl'rng vüng, trng 
ngành cho tfrng loai  hInh thiên tai. nhu: lu quét, ngp 1iit, stt là dat, sat  là bà song, 
suoi, mija dá,... 

ChInh phü v vic Quy djnh v d báo, cânh báo 
truyên tin thiên tai và cap d9 rüi ro thiên tai. Di an dà 
tInh toán, dánh giá thrgc các cap d rüi ro thiên tai tinh 
Cao Bang cho các loai hInh thiên tai theo 11 loi hinh 
thiên tai nhu: Thiên tai do lü quét, sat  là dat, sit lün 
dat do mua lü, dOng chày; thiên tai theo näng nóng.. 
(xin xem Bang 4.6. Phân cap dO rüi ro thiên tai dôi vói 
các loai hInh thiên tai Cao Bang cüa Báo cáo 06). 

Tr do, có phrang an quàn l' rüi ro thiên tai theo cp 
do (xin xem các muc 4.1.2; 4.1.2.1; 4.2.2.2 Báo cáo so 

06) 

Xây dimg phucmg an quãn l thirc hin quán l rüi ro 
thiên tai ye iu quét và sat  là dat, han  han, hoãn hru. 
bo, áp thâp nhiêt dài, mua Ian, dong lOc, mi.xa dá... 
(xin xem muc 4.1.3 Báo cáo so 06). 

+ Xác djnh cii th mirc darn bão phOng, chng lU, ngp lit di vOi các do thj, khu 
dan cu tp trung, co sà ha tang, bào v san xuât. 

Du an tip thu: xin xem rnic 2.3.2 Xác djIth yêu cu 
phc vi1 theo các kjch bàn tai  các vilng tai  rniic b. Tiêu 
üng và miic c. cho phong chong lü chuong 2trong báo 
cáo 06 

+ Xác djnh ci th không gian thoát lii cüa tuyn sOng, sui trên dia bàn dam bào 
thoát lii tlxcrng üng müc dam bâo phOng, chong Lu; khOng ánh huàng den thoát lü'cüa 
tuyên song, suôi 

Cao Bang là tinh min nüi vài dtc dim sOng sui nhO, 
dc, lu len nhanh, xuông nhauh. Tat cã các tuyên song, 
suOi cXa tinh Cao Bang dêu không có dê. 

D xác djnh không gian thoát itt ctta các tuyn song thi 
phãi tInh toán thày 1irc (hin tai  thuông chay vâi mô 
hinh MIKE 11 hoäc MIKE 21) yêu câu có sO lieu khão 
sat do dac  mat cat d9c va ngang suôi cüng nhu các sO 
1iu khão sat itt dpc các tuyên sOng suôi. Nhung vài 
kinh phI và thai gian han  hçp, dir an khOng xác djnh 
cii the duçrc không gian thoát 111 cUa các tuyên song 
suOi trên dia bàn tinh Cao Bang. Tuy nhiên, dOi vói 
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khu virc min nüi cO th coi không gian thoát lfl là khu 
virc lông song. Tuy nhiên d6i vO'i khu virc vng dcc 
song Bang (khu virc thành ph Cao Bang) thI can có 
tInh toán thüy lirc lii ci th mcii chInh xác drçic không 
gian thoát lü. 

+ Trên Co s xác djnh müc dam bão phông, chng lii diii vâi tirng khu virc, khong 
gian thoát lü cüa các tuyn song trên dja bàn Tinh, d xut phuong an, giãi pháp 
thirc hin, bao gôm giài pháp cong trInh, phi cong trInh, phát trin h thông dê diêu 
(nu co). 

Xin xem mic 4.1.4 Xây dirng phuo'ng an kt cu ha 
tng phOng chng thiên tai, chi tit xin xem phi 1iic 4 
cüa Báo cáo 06 

Vê các giãi pháp phi cong trInh: Xin xem miic 4.4.2 
cüaBáo cáo 06 

22 V phirong an co s ha tng phông chng thiên tai (trang 728): b sung phuong an 
kt cu ha tang phOng, chng thiên tai trong dO cAn chü dn kêt cu ha tang phOng, 
chng lü quét, ngp l%lt, sat  1 dt, sat  1 b song, b suOi, chng lü,...; phuong an 
b trI qu dt dé sap xêp, di di dan cu sinh song tai  nhung khu virc cO nguy co cao 
xãy ra lii quét, sat  là' dAt và các loai hinh thiên tai khác. 

V Kk c.0 h tAng phOng chng thiên tai: Xin xem 
4.1.4 Xây dmg phuong an kt cu h tAng phOng 
chng thiên tai, chi tit xin xem phi hic 4 cüa Báo cáo 
06 

Phuong an sap xp di dà'i dan cu sinh sng ti nhffiig 
vüng có nguy co cao xãy ra l quét và sat  dat và các 
loai hInh thiên tai khác: Xin xem muc 4,4.2 và bang 
4.19 Báo cáo 06 

23 Djnh huó'ng cp nux9c: D nghj b sung ni dung xây dijrng cOng trinh cp nuó'c cho 
nh[mg vüng dt bit khan hiêm nuâc nhu vñng Lic Khu - Ha Quàng. 

Tu vAn dâ vit rO v vüng Liic Kim - Ha Quáng tai  tiu 
miic 6.4, miic VI, phAn phAn III Djnh huOng quy hoach 
phát triên tinh Cao BAng thai ki 2021-2030, tam nhIn 
dn näm 2050 

24 V phrnmg an thàm dO khoáng san: D nghj rà soát, không dua vào quy hoach 
nhfrng dim khai thác khoang san tác dng den din tIch rrng 1à'n, cO nguy co gay ô 
nhim mOi tru?mg, sat  là' ha' song, dê diêu và ánh huà'ng dOn san xuât nông nghip 
và sinh hoat cüa nguà'i dan. 

Dã quán trit trong bô trI quy hoach  khai thác và sr 
diing KS 
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25 Trong K hotch Du tu cong trung hn 2021-2025 cüa B Nông nghip và PTNT có 
02 dir an dâu tu trên dja bàn tinh là: (1) Cim ho chüa nuic tinh Cao Bang (các ho 
chira nuâc Khuoi Dáng, Päc Thng, Khuôi Khoang); (2) Xây drng các cong trInh 
cap, trt nuâc vüng Lic Khu tinh Cao Bang. Dé nghj cp nht vào Quy hoch tinh, 
kê hoach sir ding dat cap tinh, huyn. 

D tip thu tti tiu miic 6.1, mic VI, ph.n III Dnh 
huOng quy hoch phãt triên tinli Cao Bang thii k' 
202 1-2030, tam nhin den näm 2050 

26 Nghiên ciru, bt sung danh mic các dr an b trI n djnh dan cu các vüng: thiên tai, 
dtc bit khó khän, biên giári, di cu ti,r do, khu rung dc ding iru tiên thirc hin giai 
doin 2021-2030. 

Dâ tip thu và b sung vào d?m  miic dr an phn V 

27 D nghi tinh nghiên cUu cac dir thào: Quy hoach Lam nghip quc gia thai k' 2021- 
2030, tm nhIn den näm 2050; Quy hoch phông chOng thiên tai và thüy 1çi thui k' 
2021-2030, tam nhIn den näm 2050 dê dông b, thông nhât ye djnh hixóng quy 
hoach. 

Dâ tip thu và nghien ciru các dr thão và bt sung vào 
báo cáo 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP Y CUA HO BO NGO4I GIAO 

(Kern theo Báo cáo so'ZZ./SKHDT-THQHngayZgtháng3 närn 2022 cia Sá Kéc  hoqch và Ddu tu' tinh Cao Bang) 

TT ' kin/ Nhn xét Giãi trinh, tip thu 

D ngh rà soát, cp nhit và b sung các van bàn có lien quan, nhu: QuyM djnh s 
295/QD-TTg ngày 02/3/2022 cüa Thfi tuâng ChInh phü phê duyt quy hoch chung xây 
dirng khu kinh tê cra khu tinh Cao Bang den nãm 2040; Lut Biên gith quc gia 2003; 
Nghj djnh so 112/2014/ND-CP ngày 21/11/2014 cüa ChInh phü quy djnh v quãn 1 ci'ra 
khâu biên giài dt 1in; Ngh djnh so 34/2014/ND-CP ngày 29/4/20 14 cüa ChInh phü v 
quy ch khu virc biên giâi trên dAt lin Vit Nam - Trung Quc 

Tip thu t?i  miic III, phan M du cüa Báo cáo 
thng hçp. 

2 

E nghj rà soát, dam bão Quy hoch phát trin Khu kinh t cira khu và k hoch, 1 
trInh mr, nâng cp cra khâu/lôi mi/dithng qua 1i cüa tinh Cao Bang phü hçp vâi HçTp 
phãn quy hoch "Thrc trng va phung hung phát triên h thng cira khâu biên giâi 
dAt lien quc gia giai doan 2021-203 0, tam nhIn den nàm 2050". 

Quy hoch phát triên Kim kinh tê cüa khâu duçc 
tic hiên theo Quyt dnh s 295/QD-TTg, Thu 
tix&ng ChInh pith phê duyt ngày 02/03/2022 

3 

Viêc xac djnh pham vi, quy mô, 1p bàn dè quy hoach  lien quan tâi các khu vrc cira 
khu11i m/ du&ng qua ii, d nghj Qu üy ban thông nhAt sir dung Bàn dè dInh kern 
Nghj djnh thu phân gii cam mc k ngày 18/1 1/2009 (ti l 1/50.000) và b bàn d tiêu 
chuân v biên giâi các t' l do B Tài nguyen và Môi tnthng thành 1p d th hin chInh 
xác các yu ti lien quan den dtx?ng biên, môc gii. 

Tip thu th hin trong bàn d 

V vic xay drng khu hçp tác kinh tqua biên giâi Ta Lung - Thüy Khu tai  Vüngkinh 
t cira khau phIa Dong và dir kin den nam 2030 hinh thành Khu hçp tác kinh tê qua 
biên giâi Trà Linh (Vit Nam) - Long Bang (Trung Quc), ct nghj tinh Cao Bang trao 
di voi B Cong Thwng d diu chinh ni dung nay cho phà hp vâi l trInh, k hoach 
trin khai Khu hçp tác kinh tê qua biên gith hin dang duc BO Cong Thucrng chü trI 
dam phán, trao doi vth phIa bin. 

D quán trit 

V xay d%rng h thng kè bão v bi song sui biên gii giai doan  222-2025: d nghj 
tinh Cao Bang can cir chi do cüa Phó Thu tuàng Thithng tr'çrc ChInh phü Phm BInh 
Minh (Cong van s 1271/VPCP-NC ngày 08/6/2021 và s 1090/VPCP-NC ngày 
13/4/2022 cia Van phOng ChInh phii) d xày dimg l trInh, k hoch phfi h?p  vi tInh 
hinh thirc t. Ngoai ra, các hrc 1ung chüc nàng cüa tinh cüng cn tip tiic tuân tra, barn 

D quán trit 
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sat thuc dia, kip th?yi phát hiên cac din bin bt thuông, xut hin các khu vrc stt l, s1tt 
hin mói, thông tin den các b, ngành lien quan; xây dimg phucing an xfr I phü hcip vói 
các thôa thun song phrnmg có lien quan va quy djnh ni lut. 

6 

Dê nghj can nhãc bô sung ni dung triên khai Chiên luçic Ngoti giao Van hóa den 2030, 
qua do chü dng tham gia và to chirc các chucing trinh ngoi giao van. hóa, quãng bá các 
net van hóa dc sac truyên thông cua dja phuong vói bin be quc tê; tang cu&ng trao dôi 
kinh nghiêm trong viec khai that. tiêm näng du lich, bao ton va phat huy cac gia tn van 
hóa; tim kiêm ca hôi dâu tu nhãm thtic day phát triên kinh tê xâ hôi dja phixang cting 
nhix nâng cao näng 111c to chüc sir kin có yeu tO nithc ngoài trong và ngoài nuâc. 

Theo quy djnh ti khoãn 8 cüa Diu 3 Lut Quy 
hoch 20 1,7, quy hotch tinh là ci the hóa quy 
hotch quôc gia và quy hoch vling; do do, 
không cii the hóa các ni dung cüa chiên hxçc; 
nhtmg dinh huang cua chiên luoc di ducic 
nghien cru, lông ghép trong các quan diem, miic 
tiêu và djnh huâng phát triên, cii the là lTnh vic 
van hóa 

7 
D nghi rà soát và dánh gi hiên trang ciia các tài nguyen di san van hóa ciiia tinh (Cong 
vien tha chat UNESCO Non nuoc Cao Bang; Thuc hanh hat Then), quan tam hcm nua• • .• ., 
tai viçc xay dimg cac danh hiçu quoc te, trong do co danh hiçu UNESCO 

. , . 
Da tiep thu, ra soat tai noi dung danh gia thuc 
trang ye tiem nang lai the ye du lich van hoa 

8 quan dim phát trin (muc 11.1) và muc tiêu ttng quát (II.2.a) d nghi can nhc vit , , 
ngan gon va suc tich horn. 

.. 
Tiep thu, chinh sun trong du thao Quyet dinh 

Ti gch &iu dông thu 2, dim II.2.b.I Diu 1 (trang 4), d nghj bO doin "dn nam 2050, 
có mirc thu nhip blnh quân dâu nguôi nãm trong top trCn trung bInh cXa khu virc Trung 
du mien nüi phIa Bäc" d phü hçxp vài tiêu dê "Các mic tiêu phát trin ci.i th thii k' 
2021-2030". 

Diêu chinh tiêu dê cüa mic tiêu "... tam nhIn 
den näm 2050" 

10 

Tai mic IV.3 Diu 1 (trang 20-22), d nghj rà soát và chinh sra, b sung s lieu dr kin 
quy mô dan so den näm 2030 la bao nhiêu nguai va du kiên den 2050 la bao nhiêu 
ngi.ri (bô dir kiên quymô den näm 2040) dê dam bão phü hcp và dông nhàt giai doan 
202 1-2030, tam nhIn den nãm 2050. 

Các chi tiêu nay se duçic ci th hóa sau khi quy 
hoach tinh duac phé duyêt, dã bo so lieu du bao 
dan so den nam 2040 tii vüng kinh tê cira khâu 
phia Tây 

Tai Diu 2, d nghj rà soát và chinh sira lai  ni dung cho phü hçrp do Quy hotch si:rdiing 
dat quôc gia thai k' 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050, ke hoach sr ding dat quôc gia 
5 nam 2021-2025 da duac ban hãnh tti Nghj quyet 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021, và 
Phân bO chi tiêu quy hoach sir ding dat quôc gia thM kS'  2021-2030, tam nhIn den nàm 

Tip thu b sung 
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2050, K hoach sü ding dt quc gia 5 näm 202 1-2025 dã thrçc Thii trning ChInh phü 
ban hãnh tai  Quyt djnh 326/QD-TTg ngày 9/3/2022. 

12 
D nghj can nhc b sung phii 1iic danh mitc các d? an du tu ca th ha tng giai doan 
202 1-2025, 2026-203 0 và sau 2030. 

Tip thu, b sung 

13 
Ngoài ra, d nghj rà soát toàn b van ban dam bão dy dü các ni dung theo quy dflh V 

tránh viêt t.t các ciim tr không thông dung. 
Tip thu, b sung 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

(Kern theo Báo cáo so' l' /SKHDT-THQH ngày 2f tháng 9 nám 2022 cza Sà K hoqch và Du tu tinh Cao Bang) 

TT Y kiên/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

Ti imic "III. Can cfr 1p quy hotch" (trang 04 Báo cáo tng hcp), d nghj 
nghiên ciru bô sung mtit so van bàn nhu: Luat  Di san van hóa, Lut Du ljch, 
Lust Thu vin...; Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 cüa Ban Chap 
hành Trung ixong Dàng khóa XI ye xây drng và phát triên van hOa, con ngthi 
Vit Nam dáp rng yêu câu phát triên ben vüng dat nuc; Quyêt djnh so 
1909/QD-TTg ngày 12/11/2021 cüa Thu tuàng ChInh phU phê duyt Chiên 
liiçc phát triên van hóa den nam 2030; Quyt djnh so 2164/QD-TTg ngày 
1 111 1/20 13 cUa ThU tuâng ChInh phU phê duyt Quy ho.ch tong the phát trin 
h. thông thiêt chC van hOa, thêthao c sâgiai do?n 20 13-2020, dinh huOng 
dn nàm 2030. 

Tiêp thu, dâ ho sung ti tiêu mi1c 3.2, miic 
III, phân M dâu cüa Báo cáo tong hçTp. 

Ti tiu rnic "1.6. Tài nguyen du ljch tir nhiên và nhân van" (trang 41 Báo cáo 
tng hcp), dê nghj bô sung dánh giá ciii the hin trng phát triCn du ljch cUng 
nhu tirn nàng khai thác các tài nguyen du ljch cUa tinh Cao Bang; dc bit ti 
khu du ljch thác Bàn Giôc. 

Chi tiOt duc the hin trong Báo cáo clïuyén 
dê hp phân 

3 
Tai tiêu muc 1 6 3, diem "a He thông di tich" (trang 49 Bao cao tong hop), dê 
nghj không dê xuât chUa Phit TIch TrUe Lam Bàn GiOc vào h thông di tIch vl 
dày chi là mt yêu to cau thành cUa di tIch thang cành thác Bàn Giôc. 

Tip thu, tai tiu rniic 1.1. Vj trI da 1, diu 
kiên tu nhiên, xä hôi, tai nguyen thiên nhiên 
và môi tmOng cUa tinh Cao Bang, mic Tai 
nguyen du ljch tu nhiên và nhân van, phân I 
cUa Báo cáo tong hop. 

4 

Tai mic "2.1.2. Phát trin linh v1rc th diic th thao" (trang 141 Báo cáo thng 
hop), cn bô sung bang tng hçip t' 1 ngui tIp luyn th diic the thao thtthng 
xuyênvà t' 1 gia dInh tp luyn the dic the thao theo các huyn, thj Va toàn 
tinh de có cc s& nghiên cUu, dé xuât các chi tiêu phân dâu den nam 2025, 2030 
và tam nhin den närn 2050 darn bão sat thrc, phU hop vâi djnh hung chung 

Tip thu tai tiu muc 2.1, muc II, phn II 
cUa Báo cáo tng hop. 
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cüa toàn quOc. 

Tii mic "2.1.3. Thirc trang ha tAng thi& ch van hóa, th thao vã vui chth giãi 
trI" (trang 142 Báo cáo tng hqp), d nghj b6 sung s 1iu thng ké các cong 
trInh th thao cp tinh quán 1, cp huyn, thj quán 1 (s cOng trInh cüa tirng 
huyn thj), cp xã quãn 1 và các ngành quán 1; trên cc sâ do, quy hoach 
phát triên các cOng trInh th thao theo t.'rng thai ks', theo trng cp quân 1 dam 
bào theo quy hoach chung cl'ia ngành van hóa, the thao và du 1ch. 

Tip thu tti dim b) Thirc trng mng 1rni, 
ca sâ ha tang thiêt chê the thao, tiêu miic 
2.1.1. Kêt qua thrc hin phát triên van boa 
— the thao, mic II, phân II cüa Báo cáo tOng 
hcp. 

6 

Tai tiêu miic "2.1.4. Thiic trang cOng tác báo ton và phát buy giá tn các di tIch 
lch st'r - van hóa, danh lam thäng cãnh và di san van boa v.t the" (trang 144 
Báo cáo tong hp), dC nghi bô sung so lieu ye di tIch dà duc kiêm ké, di tIch 
d duc tu ho, ton tao. 

Tip thu tai  dim c) Thirc trang Cong tác 
bão tn và phát huy giá trj các di tIch ljch 
si:r - van hóa và danh lam thing cánh, tiu 
mic 2.1. Thirc trang phát tnin van hoá -th 
thao, mjc II, phn II cña Báo cáo tng hop. 

Tai dim "(2) Chrng trinh phát trin djch viii, du ljch tth thành ngành kinh t 
müi 11h9n gãn v61 phát triên Khu kirth tê cüa khâu tao  dng hrc tang trLrâng Va 
chuyên dich c câu kinh tê cua Cao Bang" (trang 317 Bao cao tOng hap), dê 
nghj chinh sira doan d trang 318 nhtr sau "Thu hUt các nhã dãu tu' chien lixoc 
xây drng ha tang du Uch da chirc näng de khai thác cO hiëu qua các danh lam, 
thang cành...; xây thing c chê dc thU thu hUt nhà du tu chiên hrc dâu tu' xây 
dung Khu du ljch thác Bàn Giôc tth thành Khu du ljch quoc gia, là mô hInh 
kiêu mu ye hcip tác du ljch lien quOc gia". 

Tiêp thu, tal tiêu 2 4 2 Cac nhiêm vu trong 
tam, miic II. Quan diem, rnic tiêu phát trien 
thi kS'  2021 - 2030, tam nhin den näm 
2050; phân III cUa Báo cáo tOng hp. 

8 

Tai tiu miic "3.4.1.1. Miic tiêu phát tnin du ljch Cao Bang" (trang 362 Báo 
cáo tong hqp), dê ng can nhäc mic tiêu "tOc d tang tnthng binh quân tong 
khách giai doan 2019 - 2025 dat  12,9%/näm" dê phU hçip vói th,i k' cUa quy 
hoach la 202 1-2030. 

Tip thu, d chinh sia m1jc tiêu thành > 
10%, tai tiu mtc 3.4.1.1. Miic lieu phãt 
trin du ljch Cao Bang; miic 3. 4-. Phumig 
hung phát trin du ljch; phin II cUa Báo 



3 

TT ' kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

cáo tng hcp. 

D nghj b sung lam rO hin trang phát trin các ngành cong nghip van hOa 
trên dja bàn tinh Cao Bang; phân tich, dánh giá ci,i th ye các ngành cong 
nghip van hóa là th manh  cüa tinh. Trên co sâ do, nghien ciu b sung các 
djnh huOng, giãi pháp dâu ti.r phát trin các nganh cong nghip van hóa phü 
hp vâi tiêm nang sAn có cOa dja phuong, tp trung barn sat các nhirn vii quy 
djnh tai  Quyt djnh s 175 5/QD-TTg ngày 08/9/20 16 cüa Thñ tuàng ChInh 
phi'i phê duyt Chin luçc phát trin các ngành cOng nghip vAn boa Via Narn 
den nAm 2020, tam nhIn den nAm 2030 và k hoach ci'ia tinh Cao Bing dã ban 
hành d trin khai Chin 1uçc nay nham dAp rng yêu cau phAt trin kinh - 
hôi cüa tinh trong thi k' quy hoach. 

Chi tit dlx?c th hin trong BAo cáo chuyCn 
d hp phAn 

10 

Tai tiu miic "3.5.2.1. Phát trin Co s ha tAng vA mang hrâi thu vin cong 
cong" (trang 387 Báo cáo tng hçp), d nghj b sung ni dung nhu sau: Duy tn 
va phát trien thu vin xã, thu vin cong dng, phông doc sách co s. DAy manh 
Ong diing khoa hQc và cong ngh, thrc hin tir dng hóa boat dng thu vin, 
tAng cu&ng khã nAng lien thông, lien kt & m9i loi hlnh thu Klrnyen 
khIch, tao  diu kiênphát trin loai hInh thu vin hr nhân, phông dcc sách co 
s&, thu vin cong  dong, nâng cao khá nAng dáp &ng nhu câu hc tsp, giãi trI 
cüa ngu?i dan, darn bão cung irng hiu qua djch v1i cho ngu&i si:r ding thu vin 
m9i fbi, mi hic. 

Tip thu tai  dim d) Phuong huâng hoat 
dng thu vin cong cong,  tiêu rni,ic. 6.9.1. 
Phuong an phát triên co sô ha tang thit ch 
van hoá, muc VI, phAn III cña Báo cáo thng 
hop. 

Tai tiu rnijc "3.5.2.4. Phát trin co s& ha tang và mang luâi bão tang" (trang 
388 Báo cáo thng hçrp): Theo cAc quy djnh hin hành lien quan dn linh 
bAo tang, không có cAc loai bAo tang nhir: Bão tang v tinh, Báo tang cap 
huyn theo loai hInh nhu dr thão Quy hoach d xuAt (Bào tang mIa du&ng Bó 
T& huyn Quãng HOa, xây dirng trii s& bão tang huyn tai  thj trAn NuOc Hai, 
huyn HOa An). Dng th&i, dê báo dam thirc hin Ngh quy& Hi nghj iAn thu 
sAu Ban ChAp hành Trung u'ong Dãng khOa XII (Nghj quy& so 19 -NQ/TW 
ngay 25/10/20 17 cüa Ban ChAp hành Trung i.rong) ye vic tip t1ic di rnài h 

Tip thu tai  dim c) Phuong An phát trin 
mang lu&i báo tang, tiu miic 6.9.1. Phuong 
An phát trin co s& ha tang thi& ch van 
hoá, muc VI, phAn III cüa Báo cáo thng 
h. 



4 .  

TT Y kin/ Nhan xét Giãi trInh, tip thu 

thng ti chirc va quán 1, nâng cao cht lixcmg va hiu qua hoat dng cüa các 
dan vi ir nghip cong lap, d nghj tinh Cao Bang uu tiên kinh phi d trin khai 
dir an xây d1rng Báo tang tinh. Ben cnh do, ctn tang cung cong tác suu tam 
hin vat  d xây dxng di.rçc các b si.ru tap mang dac  trixng van hóa da phirang, 
dam báo duçc s krcing va giá trj hin vat,  lam tin d vUng chc cho vic thirc 
hin các ni dung dôi mâi trilng bay Báo tang Cao Btng. 

12 

Tai dim "3.5.2.7. Djnh hi.rOng tu b, ton tao  các di san van hóa vat  th và báo 
tan, phát huy giá trj di san van hOa phi vat  th tinh Cao Bang thai k' 2021 - 
2030, t&m nhin dn 2050" (trang 390 Báo cáo tng h?p),  d nghj nghiên C1IU 

djnh huàng lap quy hoach báo quán, tu b, phiic hôi di tIch di vâi các di tIch 
quéic gia dac  bit thay cho vic lap  dê an tu bô, ton tao  di tich; xem xét bi sung 
ni dung dâu tix tubô, ton tao  di tIch trong thai kSi  quy hoach. 

Tip thu, d b sung tai tiu muc 6.9.5, muc 
VI, phn III cüa Báo cáo thng hgp. 

13 

D nghj b sung ci th han djnh hi.rrng phát trin th diic th thao cüa tinh 
trong thai kS'  quy hoach; trong do, cn lam rO mt s ni dung nhu sau: djnh 
huàng phát triCn th diic th thao cho mçi ngri (th dic th thao qun chüng, 
th dic th thao trong trLr?ing hQc, th diic th thao trong 1rc hicmg vU trang); 
phát trin th thao thành tIch cao, th thao chuyCn nghip. 

Tiêp thu, d bô sung tai  tiêu rniic 3.5.2.5, 
miic III, phtn III cUa Báo cáo thng hçip. 

14 

V phuang an quy hoach h thng co s vat  chit th diic th thao cUa tinh, dê 
nghj nghiên cu, thrc hin theo Quyt dnh s 1752/QD-TTg ngày 30/9/2013 
cUa ThU tung ChInh phU phê duyt Quy hoach h thng cu s vat  chat k 
thuat th diic, th thao quc gia den näm 2020, tarn nhin den näm 2030; Quyet 
djnh s 2164/QD-TTg ngây 11/1 1/20 13 phê duyt Quy hoach tong the phát 
trin h thng thit ch van hóa, th thao ca sâ giai doan 2013 -2020, djnh 
huóng den näm 2030. Dng thai, cn rà soát dnh hithng phát trin các thit 
ch van hóa - th thao cp xa d dam báo dt chuân theo quy djnh cUa B Van 
hOa, th thao va Du ljch tai  Thông tu s 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 
22/12/2010, Thông tu s 12/2010/TTBVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tix 
s 06/20 1 1/TT- BVHTTDL ngày 8/3/2011, Thông tu 14/2016/TT-BVHTTDL 

Tip thu, dà bè sung tai tiu muc 6.9.2, miic 
VI, phn III cUa Báo cáo tng hqp. 
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ngày 21/12/2016. 

15 
D nghj nghiên c1ru b sung djnh huàng phát trin ngun nhân 1c cht lucing 
cao thrçic dao tto v các linh vrc van hóa và th diic the thao 

Ni dung nay duqc ciii th hOa sau khi quy 
hoach tinh du?c phê duyt 

16 
D nghj xern xét lai  phixo'ng huâng phát trin "niit dim du ljch quc gia" 
trong dir thão Quy hoach vi theo quy djnh hin hành tai  Lut Du ljch näm 2017 
không con khái nim "dim du ljch quôc gia".

. 

Tiëp thu trong ni dung djnh hisOng ye phát 
triên du lich tai muc 111.3.4 

17 

Ti tiu muc 4.4.4.3, dirn "(3) Thj trn Bàn Gic (Xã Dam Thus')" (trang 
Báo cáo tng hcp), d nghj chinh sira ni dung dotn thiTr hai tai  dim nà' nhu 
sau Phát triên Thác Bàn Gic thành Khu du ljch quc gia... phát triên thành 02 
khu 

Titp thu, dà chinh si'ra tai Tai tiêu mi1c 
4.4.4.3, dim "(3) Thj trn Bàn Gic (Xã 
Darn Thus')", rnic 4.4. Phuong an t chrc 
không gian phát trin các huyn , chixang 
V. Phuxing hrnErng th chirc không gian cac 
hoat dng kinh tê, xä hOi  trên dja bàn tinh, 
phn III cüa Báo cáo tng hcp. 

18 

Tai tiu imic "7.2.5. Djnh huong sr diing dt cho khu lam nghip, Khu bào tn 
thiên nhiên và da dang sinh h9c" (trang 706 Báo cáo tng hçp), s 1iu hin 
trtng din tIch "Dt khu lam nghip" th hin không thông nhât, cii th: Tti 
trang 707 nêu "Dat khu lam nghip näm 2020 có din tIch 5 12.383 ha" nhung 
tai Biu 114 th hin tng din tIch "Dit khu lam nghip" tinh Cao Bang närn 
2020 là 409.906 ha. D nghj rà soát, chinh sira so 1iu dam bào tInh thông nhât 
và chInh xác. 

Tip thu, dà chinh si:ra. 

19 
Tai m11c "VIII. Giài pháp v t chirc thrc hin và giám sat thirc hin quy 
hoach" (trang 758 Báo cáo thng hçp), d nghj xeirn xét b sung giãi pháp ye 
cong ngh vin thám và GIS trong giárn sat thic hin quy hoach. 

Tiêp thu, dà bô sung tai  miic VIII, phán IV 
cUa Báo cáo tong hçp. 

20 
D nghj thng nht sfr diing ciim ttr "tng thu tir du ljch" thay th cho các khái 
nim "tng thu tr khách", "doanh thu du ljch"... d phü hp vói các khái nirn 
chung dixqc sü ding cüa ngành du ljch; không s1r ding các khái nim "du ljch 

Tip thu, rà soát trong báo cáo thng hçip 
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tam linh" và "du lich vAn hóa tam linh". 

D nghj thng nhit sr diing ciim ttr "Di tIch ljch sir - vAn hóa, danh lam thtng 
cAnh" thay the cho các c1im tr "Di tIch ljch si:r", "Di tIch lch sir, vAn hóa". 
trong dr thAo. 

21 

Ti tiu mitc "4.3.2. Phrang An phi hçip giüa cAc ca quan lien quan trong quA 
trInh thirc hin" (trang 273 BAo cáo dánh giA môi tnràng chiên 1uçc), ni dung 
giAm sat can chñ trong t6i các van dê môi trix&ng chInh nhu: ô nhiêm môi 

x trwing dat, nucic va khong khi hen quan den xay dirng, phat trien cci sc ht tang 
phiic vii cho các rniic tiCu quy hotch (xay dirng các khu, ciim cong nghip; xay 
drng nâng cap ca si ht tAng giao thông 4n tAi, xAy drng cong trInh thüy igi, 
cAc khu, ciim., diem du lich)... 

. 
Tiep thu trong Bao cao danh gia moi trucng 
chin luo'c 



TIEP THU, GIA! TRINH GOP ' CUA BQ GIAO THÔNG VJN 'TA! 

(Kern theo Báo cáo sd /SKHDT-THQH ngày 2-I tháng nàrn 2022 cña So' Ke' hoQch và Dcu hr tinh Gao Bcng,) 

TT Y 1dnI NhIn xét Giãi trInh, tip thu 

D nghj thuyt minh lam rO phiio'ng pháp tIch hçp các hçp ph.n trong quy hoch 
tinh: thu tir dim các hçip phân vào quy hotch, hçxp phn nào có trixâc, hçp phn 
nao dua vào sau, khu virc can hn ché phát trin,... dam bão tInh tiêp cn tong 
th tt'r trên xung, tInh lien ngành, lien länh th dê tránh phài diu chinh các hçp 
phan nhiu ian; dng thai, bô sung djnh hu&ng các hành Lang kinh t cüa tinh 
(lien tinh, lien huyn), dir kian phan chia các khu virc phát trian dO thj, cong 
nghip, khu du ljch.....lam CG sâ thng hçp thành mt quy hoch hoàn chinh. Vê 
mCrc d chi tit cña quy hoich tinh Cao Bng, d nghj rà soát theo khoãn 1, Diu 
27, Lut Quy hotch; van bàn s6 373/BKHDT-QLQH ngay 22/01/2021 cüa B 
K hoach  và Dau tu huàng dan cách thirc, mUt d chi tit tIch hçip quy hoach 
tinh. 

D rà soát, b sung lam rO phung pháp tIch hvp. 

2 

Trong diu kin hin nay chtra có các quy hoch cp quc gia và quy hoach  ving 
tuong üng vói k' quy hoch nên B GTVT d nghj UBND tinh Cao Bang chi 
dao các don vj lien quan phân tIch, dánh giá tác dng gi[ra quy hotch tinh vi các 
quy hotch cp quc gia, vOi quy hotch vüng. 

Báo cáo quy hoach tinh Cao Bang cfing cIa quán trit 
Nghj quyêt s 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 cüa B 
ChInh trj v phuang hucng phát trin kinh t - xã hi, 
bào dam quôc phOng, an ninh vüng Trung du và mien 
nii Bc B den näni 2030, tam nhIn den näm 2045 
trong quan dirn, miic tiêu và djnh hixóng phát trin 
các ngành, quy hoch giao thông cia Ca nixóc và 
khung báo cáo quy hoch quc gia. 

3 

Hin nay, Thu tuóng ChInh phü d phé duyt quy hoch mg luâi dung b, 
quy hoch rnng lui dithng st và quy hoch kêt câu h tang du&ng thüy ni dja 
thyi k' 2021-2030, tam nhin dn näm 2050 (cac Quyet djnh s: 1454/QD-TTg 
ngày 01/9/2021, 1769/QD-TTg ngây 19/10/2021, 1829/QD-TTg ngày 
3 1/10/2021), d nghj UBND tinh Cao Bang chi dao  các co quan lien quanphOi 
hcrp chat chê vol các ca quan 1p các quy hoach  nganh quc gia nêu tren dê cap 
nht các quan dim chi dao,  miic tieu, djnh huOng mi tien phát trin va djnh 
huOng sap xp phân b các chuyCn ngành giao thông trên dja bàn vüng, tinh d 
cap nht trong báo cáo quy hoach tinh, báo dam vic xay dirng h thng ha tang 

Báo cáo quy hoch d can cu vao các Quyt djnh sO: 
1454/QD-TTg ngày 01/9/2021, 1769/QD-TTg ngày 
19/10/2021, 1829/QD-TTg ngày 3 1/10/2021 cüa TTg 
phê duyt quy hoach mng lui dung b, quy hoch 
inng luâi dithng stt và quy hoach  kt câu h tang 
thrOng thüy nOi  dja thai k' 2021-2030, tam nhin den 
nãm 2050 và cung d duoc th hiên rO, chi tiieets 
trong hçp phan quy hoach phát trin mng luOi giao 
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giao thông dng b vâi các ht thng k5 thut khac. thông. 

4 

Theo Nghj quyt s6 11 -NQ/TW ngày 10/2/2022 cüa BO ChInh tr v phiicmg 
hubng phát triên kinh t - xà hi, bão dam quc phong, an ninh vüng Trung du va 
mien nüi Bc Bô dn näm 2030, tim nhIn dn nàm 2045, mic tiêu tang tru&ng 
GRDP eCia Vüng trong giai doin 2021-2030 dtt 8,0% - 9,0%/nàm, tuy nhiên 
UBND tinh Cao Bang dang cl xut lra ch9n kjch bàn 2 trong giai doan 2021- 
2030 (GRDP = 9,72%/näm) là khá cao. Vi vy, ct nghj UBND tinh Cao B&ng 
chi dao Tr vn rà soát, tInh toán lai  cho phü hçp. 

Dim nghen lan nht cUa Cao Bang hin nay là h 
thông giao thông kt ni chua phát triên nên ch'tra 
phát huy và khai thác hiu qua khu kinh t cira khu, 
các cfra khu, lôi ma, cüng nhir tin näng du ljch cüa 
Cao Bang sau khI drgc UNESCO cong nhn cong 
viên dja chit toàn cu non nuâc Cao Bang, Thác Ban 
Dc, không gón du ljch Pác Pó... Do do khi cao tôc 
Lang San — Trà LTnh giai doan I duçc trin khai và 
hoàn thành vào näm 2025 sê tao  dt phá. phát trién 
khai thác tim näng lçi th v khu kinh tê cüa khu 
và du ljch cüa Cao Btng vã se dtt thc dO tang tri.rang 
cao han tc dO thng truâng chung cüa vüng. 

5 
D nghj rà soát, b sung các Lut thutc lTnh vc giao thông vn Mi.: Lut Giao 
thông thrang bO,  Lut Hang khOng dan ding Vit Nam, Luat Giao thông du&ng 
thus' nOi  dia. 

Dà tiêp thu tti miic III, phân M clâu cüa Báo cáo 
tng hp. 

6 

D nghj b sung Nghj quy& s 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 cüa BO ChInh trj v 
phirang huang phát triên kinh th - x. hOi,  bào dam quc phOng, an ninh ving 
Trung du va mien nñi Bc Bô dn näm 2030, thm nhln dn nãm 2045 (thay the 
Nghj quyt s 37 - NQ/TW ngày 07/4/2005 cüa BO ChInh trj). 

D tip thu tii mic III, phn Ma d.0 cüa Báo cáo 
tng hp. 

Hin nay, Th tuang ChInh phü d phê duyt quy hoich mng luOi duang bO, 
quy hoach mng luói duang sat và quy hoach kêt câu ht tng duông thñy nOi  da 
thai k' 2021-2030, tni nhIn dn näm 2050 (các Quyt dinh s: 1454/QD-TTg 
ngày 01/9/2021, 1769/QD-TTg ngày 19/10/2021, 1829/QD-TTg ngày 
31/10/2021), d nghj rà soát, cp nhat vào can cir pháp l d t chüc lip quy 
hoach tinh cho phu hçrp. 

Dâ rà soát, cap nhat tai  mic III, phn M du cüa 
Báo cáo tng hçrp. 

8 
V can cir pháp 1): 

- D nghj rà soát, b sung các Luat  thuOc linh c giao thông van tài: Luât Giao 
thông duang bO, Luat Hang không dan diing Vit Nam, Luat  Giao thông duô'ng 

B sung, chinh sira: Luat  Giao thông duang bO, Luat 
Hang không dan diing Vit Nam, Luat  Giao thông 
duang thus' nOi  dja  tai  miic III, tiu milc  3.1, miic 111, 
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thug nôi dia. 

- D nghj b sung Nghj quyt s 11 -NQ/TW ngày 10/2/2022 cüa B ChInh trj v 
phrcing hixóng phát trin kirth t - xä hi, báo dam quc phông, an ninh vüng 
Trung du vã min nüi Bc Bô dn nAm 2030, tm nhIn dn näm 2045 (thay th 
Nghj quyt s 37 - NQ/TW ngày 07/4/2005 cüa B ChInh tn). 
- Hin nay, Thu tràng ChInh phü d phê duyt quy hoach  mng luâi drng b, 
quy hoch ming hr6i du&ng st và quy hotch kát cu h tang ckr&ng. thüy ni dja 
thôi kS' 2021-2030, tm nhin dn näm 2050 (cac Quyt djnh s& 1454/QD-TTg 
ngày 01/9/2021, 1769/QD-TTg ngày 19/10/2021, 1829/QD-TTg ngày 
3 1/10/2021), d nghi rà soát, cp nht vao can cir pháp l d th chirc 1p quy 
hoach tinh cho phü hçp. 

phn M du cüa Báo cáo tng hp. 

9 

Thuyt minh trong h s quy hotch chua dir báo nhu cu vn tam hang hóa, hành 
khách, d nghj bô sung két qua du báo nhu cu, phâri chia theo các phiicmg thiirc 
vn tãi, cac hành lang lien tinh, lien huyn d lam c s cho vic hotch djnh quy 
mô, thôi dirn du tu cüng nhir vic dánh giá, sAp xp thir tir uu tiên 
tuyên giao thông dirng b. 

Báo cáo quy hotch tinh Cao Bang chü yêu tIch hçm 
mng luâi giao thông. Cao Bang chi có phuang thrc 
vn tam du?rng b là chfi yu, diiông thñy không dáng 
kê, dirng hang không sau näm 2030 mi có. 

10 

D nghj UBND tinh Cao Bang chi dao cac dan vi có lien quan can cir các Quyt 
djnh phê duyêt quy hoach phát tnin GTVT v dithng bô, dung thüy nôi dia, 
hang không dê tng hçp, xay dung phiang an quy hoach phát trin các linh vrc 
giao thông, xac dinh cac cong trInh dot phA chin hrac v kt cu ha tng giao 
thông cüa dja phrnirng cho phü hop. 

Báo cáo quy hotch tinh Cao Bang dâ cAn cü vào các 
Quyt djnh phê duyêt quy hoach  phát trin GTVT ye 
drng b, du6ng thuy nôi dia, hang không d tng 
hqp, xây dirng pinrong an quy hoach phát trin các 
linh vrc giao thông. 

Tuyn cao tc BAc Kan — Cao Bing (CT.07): Theo Quyt djnh s 1454/QD-TTg 
ngày 01/9/202 1 cüa Thu tuóng ChInh phü phê duyt quy hoach  mng luâi dtrng 
bô thi k' 202 1-2030, dinE hixâng dn nAm 2050, trong do tuyn thrgc quy hoach 
vâi chiu dài khoãng 90km, quy mô 4 lan Xe, tin tnmnh diu tu sau nAm 2030. vI 
4y, UBND tinh Cao Bang dê xuAt du tu doan tuyên nay là trong giai doan 2026 
— 2030 là chiia phu hop vâi Quyt djnh s 1454/QD-TTg n&i tnên. Tuy nhiên, tai 
khoán 2, muc III, Quyêt djnh phê duyêt quy hoach d xác dinh: "Dé,i vi cac dr 
an quy hoach du tu sau nAm 2030, trnong hçip các da phuong cO thu cu du tu 

D thüc dy phát trin, khai thAc lai th v cira khâu, 
tao diu kiên hInh thành hành lang kinh t Ha Ni — 
Thai Nguyen-BAc Kan-Cao B.ng-Tra LTnh-Tây Nam 
TrungQuôc vic day sim tin d xay dirng tuyên cao 
tôc BAc Kan — Cao Bang là can thit. UBND tinh 
Cao B.ng phi hçip vâi UBND tinh BAc Kan  d nghj 
cho phép tnin khai xây dmg tuyn nay truâc nAm 
2030. 



Is 
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phiic vi phát trin kinh t - x hi và huy dng dirge ngun 1rc, báo cáo Thu 
tiróng ChInh phü chp thun cho dâu tu sóm han.". Do do, trong giai don tir nay 
dn näm 2030, nu cac dja phuGng có nhu ciu phát trin kinh tê - xi hi va có 
khà näng huy dng dirge nguôn hrc, d nghj UBND tinh Cao Bang phi hçip vói 
UBND tinh Bc Kn dánh giá hiu qua dâu tu dr an, báo cáo ThuS tuâng ChInh 
phü eho phép s&m trin khai thu tic dan tu tuyn cao tc Bac Kan  — Cao Bang. 
Trong trucng hgp dirge ThU tuâng Chfnh phU ch.p thuan, UBND tinh Cao Bang 
c.p nhQt tuyên cao tc nay vào quy hotch tinh cho phU hgp. 

12 

Cao tc Dng Dang (Ltng Scm) - Trà Linh (Cao Bang) (CT.10): D nghj rà soát, 
cp nht phrn vi, chiu dài cho phU hgp quy hotch; khong nêu cii th tin trInh 
dâu tu, so lugng cáe nUt giao lien thong, các tuyn dung kt nôi,. . .trong ni 
dung thuyt minh quy hoch. 

D rà soát, cp nhit tti tiu mic 6.1.3, miic VI, phan 
III cUa Báo cáo tng hgp. 

Hin nay, k hoch trung hn giai don 2021-2025 cUa B GTVT không cO danh 
muc cac tuyn quc l: 3 (don Chg Mi — Cao Bang), 4A, 4C, dung FI ChI 
Minh. VI vy, dê nghj UBND tinh Cao Bang rà soát, không dira các ni dung dan 
tu nâng cp, cái tto trong ni dung thuyt minh quy hoch. 

Tuy trong k hoch dau tu cong trung hn 202 1- 
2025 cUa Bô GTVT chua CO danh muc cáe tuyên 
quc lô: 3 (dotn Chg Mi — Cao Bang), 4A, 4C, 
dung H Clii Minh, xong vic nâng cap, cài to 
tyn nay,  là rt can thit khi chira có các tuyn cao 
toe kt nôi Cao Bang vói các trung tm kinh t lan 
cUa vUng. Do do quy hoch tinh Cao B.ng van dira 
vào quy hotch và dirge ixu tiên giai don sau näm 
2025. 

14 

Giao thông du&ng b có vai trO quan tr9ng nhat trên da bàn tinh Cao Bang, quy 
hoch v lTnh vrc du&ng b can xét den tInh ma, tinh linh hot cUa quy hoch 
tinh trong diu kin cp phê duyt là Thu tuang ChInh phU, vi 4y d tránh phái 
diu chinh nhian lan, dê nghj km ': (i) các tuyên quc 1 qua khu vçrc dông d 
cu, khu vre quy hoch do th có th quy hoch vâi quy mô lan hcm nhmg kink 
phi dan tu do dja phucmg thrc hin; (ii) các tuyan quc l theo quy hoach mng 
hxai du&ng b dirge hoach djnh vâi quy mô ti thiêu, quy mô the se dirge xác 
djnh trong quy hoach có tInh cht k thuât, chuyên ngành hote dir an dan tu, vi 
vy, quy mô quc 1 là quy mô tOi thiu; (iii) các tuyn dumg tinh,. du&ng huyn 

Dä quán trit quy hoch ye linh vrc giao thông có 
tInh ma và phU hgp vai diu kin thUc t cUa Cao 
Bang. 

B sung tti tian rni,ic 6.1.3, miic VI, phan III cUa Báo 
cáo thng hçip (cuôi tiu miic) 
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TT ' kinI Nhn xét Giãi trInh, tip thu 
nen quy hoch vi quy mô ti thiu. 

15 

Quy hoch kt cu h thng thr&ng thUy ni dja thi k 2021 - 2030, thm nhIn dn 
näm 2050 duçxc ThU tiic9ng Chinh phU phê duyt tti Quyt djnh so 1 829/QD-TTg 
ngày 3 1/10/2021, theo do tuyn song BAng Giang tir Thus' Khu dn thj xâ Cao 
Bang cO chiu dài 56km, quy hoch dn nàm 2030 dit cAp V. D nghj bO "khOng 
kt ni vci mtng IuOi DTND quôc gia" 
Vic quy hoach  ben thUy ni dja cAn phU hcp vài quy hoach sfr ding dAt cUa dja 
phuang, phU hçp vOl nhu câu vn tãi bAng phrcing thi'rc du&ng thUy ni dja dam 
bão không du thüa cong suAt va tit kim ngun 1rc dAu tis. 

Cp nht chiu dài tuyn song 56 km, b sung djnh 
huâng quy hoch ma d6i vai các tuyên vã bn thUy, 
bao gôm cã trên các vUng h thUy din: tai  tiu miic 
6.1.6, miic VI, phAn III cUa Báo cáo tng hçip. 

16 

Vê cãng can: 

I-Jo so quy hoach  d thiiyt minh vA cáng cn lCD, dA nghj rà soát, tInh toán phU 
hp vOi quy ho?ch  sr diing dAt cUa dja phixang, phU h?p  vOi nhu câu thông qua 
hang hóa vn tai dam báo không du thüa cOng suât và fiAt kim ngun lirc dAu tix. 

Càng cn IDC dt duçc thA hin trong quyAt djnh phê 
duyt xay d%rng chung cho Khu kinh tA cra khAu Cao 
Bg. 

17 

VA hang khOng: 

Theo quy hoch mng hrOi duang st thai k' 202 1-2030, tAm nhin dAn näm 2050 
d duc phê duyt và quy hoach  tng thA phát triAn cãng hang không thai kS' 
2021-203 0, tam nhln den näm 2050 (darig trinh ThU tLr&ng ChInh phU phê duyt) 
cãng hang không Cao BAng duçic quy hoach  djnh hixOng dAn näm 2050. VI , 
dA nghj rà soát, cp nht cho phà h?p;  dng thai, nghiên cUu, quy hoach  sir ding 
dAt va nhu cAn dâu tu các tuyCn du'ang kAt ni dam báo tiAt kim ngun lirc  và 
phát huy hiu qua, tránh 1ing phi. 

Dä rà soát, diAu chinh thuyêt minh vj tn so b tai 
khu we các huyn phIa Nam va Dông Nam thành 
ph Cao BAng: tai  tiêu mic 6.1.7 , miic VI, phAn III 
cUa Báo cáo tOng h?p 

18 

VA quy hoach  phát triAn vn tãi, giao thông dO thj: 

Trong thai gian tOi Tinh tiAp tic quy hoach phát triAn 'các khu cOng nghip, do thj 
mOi,... nCn cAn chU trong rà soát djnh htxóng phát triAn 4n tái, phuong tin van 
tái; tA chcrc giao thông dO th, h thAng giao thông tTnh cAn kêt hp dir báo nhu 
cAu vn tâi trong khu v11c  dê dé xuAt phan bA hp l, dam bâo phát triAn can 
bAng, hiu qua các phirong thi'rc vn tái; h thAng dixang do thj (bao gm cã 
duang vành dai) dirge phát triAn phU hçip vOi quy hoach phát triên khOng gian, 
kiAn trUe do thj, dam bão tInh thAng nhAt, dAng b, lien thông vOi mng luOi giao 

Dâ rà soát, bô sung djnh huOng phát triên vn tãi 
cong cpng, qu dAt giao thông dO thj: tai  tiAu miic 
6.1.2, mic VI, phAn III cUa Báo cáo tAng hçip. 

Các nOi  dung phát triAn vn tâi, giao thông do thj s 
dirge diAu hành thông qua các dê an phát tniên sau khi 
quy hoach tinh dirge phë duyt. 



TT '' 1dn/ Nhin xét Giãi trInh, tip thu 

thông vn tài cüa vüng, quc gia; phn du t' 1 qu dt ht ting giao thông 
du&ng b0 do th dt binh quân t11 16-26% so vi qu5 dat xây drng dO thj. 

19 

V danh rniic các dir  an xu tiên du tr, ru tiên thu hut du tu giai do?n  2021 — 
2030 

+ D ngh rà soát, nghiên cüu xây dmg 1Q trInh du tu h l các cong trinh, dc 
bit là các cOng trinh giao thông bão darn phát huy hiu qua và phü hp vi kM 
nàng can dôi nguOn von hrc; lam CG s dê triên khai dâu tu eác cong trInh ht tang 
k thut khác dam bão tInh dOng b0,  phü hçip vOi djnh huâng chung cüa Tinh. 

+ D Mo dam tInh m cüa quy hoch, d ng xây dimg danh muc các dir an 
tiên trong giai doan  2021-2030, dông thi, phân rö nguOn von d&u tu dir  kin 
(ngân sách dja phucmg, ngän sách trung uong,...). 

+ Hiên nay, k hotch diu tix cong trung hn giai doan 2021-2025 cho BO GTVT 
va tinh Cao Bang dã ca bàn duc xác dnh. VI 4y, dé nghj sap xêp danh miie dir 
an do trung ucrng va dja phuang dâu tu cho phà hgp. 

Dà rà soát, các dir an du tu quc 10 dã diu chinh 
sang giai dotn sau 2025: tai  Biu 125, phn V 

20 

Vê giãi pháp, nguOn lire  thc hin quy hoach  (trang 738): Theo thuyet minh quy 
hoach, nhu cu vn dtu tu giai dotn 2021 - 2030 cüa tinh là 1.614.514 t' dng 
(tucYng rng vâi GRDP = 9,72%/nam) là khá cao, d nghj b sung dánh giá ngun 
lc dâu tu trong các giai don vra qua lam c sâ tInh ton, dánh giá tInh kM thi 
vic thc hin quy hoach. 

Dà rà soát lai nhu cu d.0 tu cà thai k' 2021-2030 1à 
khoãng 160 nghin t' dng, trong do: giai doan 2021-
2025 khoang 64 nghin t' dng và giai doan 2026-
2030 khoãng 96 nghIn t' dng (trisâc day, do 1i k5 
thut các con s thành 647 nghin t' và 967 nghin t). 

Giai dotn 2021-2025, kê hoach  vOn dâu tu cong 
trung  han  cüa tinh Cao Bang duqc bô trI 13.753,5 12 
ti'. Tuyên dung cao toe DOng Dang - Trà LTnh giai 
doan I dirge khi cong xây drng và hoàn thành vào 
näm 2025, tuyn duông H ChI Minh, m0t  s tuyn 
quc 10 ni vài Bc Can,  Ha Giang dugc du tu nng 
ctp... së tto ra môi truông du tu hp din, tao  buâc 
dOt pha v thu hñt các nhà du tu chin lugc, các 
doanh nghip dn Cao B&ng ctu tu các khu du ljch, 
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TT ' kin/ NIin xét Giãi trInh, tip thu 

nMt là khu Bàn Gic, khu kinh t& các khu logistic, 
cac khu cim CN, các khu nông nghip 11ng diing 
cong ngh cao... 

Giai don 2026-2030 tuyn cao tc Dng Dang - Ta 
Linh giai don II tiêp tiic duçc dâu tu và hoàn thânh 
trirOc näm 2030 và giai don nay là giai doan  büng 
no thu hut dau tii vao các khu logistic, cim cong 
nghip cira khâu, các khu du !jch, các khu nông 
nghip cOng ngh cao cüa Cao Bang, do do, kM nàng 
thu hut nguôn von dâu tu thrc hin miic tiêu phát 
triên cüa Cao Bang tuy khá cao song cüng cO tInh 
khãthi. 

21 

V bàn ye, d nghj tách riêng bàn d v phuyng an phát trin kt cu ht ttng giao 
thông 4n tãi dê the hin day ãü các ni dung ye dithng b, ththng thüy ni dja 
phic vi cho cong tác quàn l", thrc hin phuong an phát triên giao thông trén dja 
bàn tinh và thun lo'i cho cOng tác tIch hap vth các quy hoach sr diing dat, các 
phuang an phát trin kt cu ha tng khác: din, nuóc, vin thông.....; mi huyn 
can có 01 bàn do quy hotch ha tang khung, trong do có ha tang giao thông. 

D thun igi cho cong tác quãn l quy hoach,  d nghj cAn cO 01 bánd chung th 
hin quy hoach  tinh trong thai k' quy hoach 202 1-2030 và 01 bàn do the hin các 
dnh huong den näm 2050. 

Dâ tip thu, th hin trong các bàn d 



'Dam bào tránh trüng lap, các ni dung nay 
dixoc trinh bay lông ghép tai Phân IV. Giãi 
pháp thirc hin quy hoach 

Dà rà soát Va chinh s1ra 

2 

TT ' kin/ NhIn xét Giãi trInh, tip thu 

Ti Miic III, Phn v Plnrnng 1urOng phát trin các ngành quan tr9ng 
(trang 323-409): Dê nghj xem xét, bô sung giái pháp phát triên các nganh 
quan trong theo quy djnh tai diem c, khoàn 4, Diêu 28, Nghj djnh so 
37/2019/ND-CP ngày 7/5/2019 cüa ChInh phü. 

Tti Tiu miic 3.7, Mijc II, Phin III v Phucing huàng phát trin y t va chAm 
soc src khóe nhân dan (trang 410-412): 

Dr thào Báo cáo nêu "Tiu mic 3.7.2.2 . Phát trin mng luâi khám chüa 
bnh - phc hôi chirc nãng và nâng cao chat hrçmg djch vii khám chfta bnh" 
và "Tiêu m11c 3.7.2.4.Phát triên mang luâi khám chtta bnh - phic hôi chrc 
näng và nâng cao chat krcmg djch vi khám chüa bnh" có ni dung trñng 
nhau, d nghi xem xét chinh sra cho phü hçp. Dng thai, dê nghj xem bô 
sung tarn nhIn den näm 2050 ye mt so chi tiêu cci bàn cüa Phircing an phát 
triên y tC và chàm sOc sirc khOe. 

Tai rni,ic VI, Phn IV. Giãi pháp v hoàn thin cci ch, chInh sách phát trin 
(trang 753-757): Dê nghj xem xét, bô sung giài phap lien kêt cüa tinh Cao 
Bang vâi tinh Bäc K?n và các tinh trong vüng trung du và mien niTii phia Bãc 
trong phát triCn cac chuôi giá trj san phâm nông, lam nghip; lien két phát 
triên các tua, tuyCn du ljch, trong do tp trung phát trin san phâm du ljch 
sinh thai, nghi duOng, du ljth cong dng, tim hiu lch si - cách ming. 

Da tip thu, b sung Nghj quy& sê, ii-. 
NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa B ChInh 14 
ye phucing huàng phát triên kinh tê - xä hi, 
dam bão quôc phông, an ninh vüng trung du 
và mien nüi Bäc B den nãrn 2030, 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP Y CUA TINH BAC KN 

(Kern theo Báo cáo sO 22& /BG-SKHDT ngáy2tháng 9 närn 2022 cia So'K hoçtch và Du tw tinh Cao Bang,) 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trinh, tip thu 

Tai Miic III, Phn Ma du v Can c1r 1p quy hoach (trang 4-5): 
Du thão Báo cáo nêu can cir "Lu.t Bão v rnôi trix?mg so 55/2014/QH13, 

ngày 23/6/20 14", tuy nhiên hin nay Lu4t Bão v môi tnthng so 
55/2014/QH13 dã hêt hiêu luc và drnc thay the bang Luât báo ye môi 

. ... 
truong so 72/2020/QH14 ngay 17/11/2020. Dong thrn, de ngh bo sung can 
cir "Nghj quyCt so 1 1-NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa BO ChInh trj ye phuang 
huang phát triên kinh té - xä hi, darn bâo quôc phông, an ninh vüng trung 
du và mien nii Bàc B den näm 2030". 

Da ra soat va chrnh sixa 

2 

Tii Tiu miic 1.2, Mic 1, Phn II v Thrc trtng phát trin các ngành nông, 
lam nghip và thñy san (trang 83-93): Be nghj b sung so 1iu dánh giá ye 

ia ti thu chinh süa 

mtng lixói ca sà chê biên nông, lam san; phát triên nông nghip hftu ca, lien 
kêt san xuât gän vâi tiêu thii san phârn, nông nghip irng diing cong ngh 
cao; din tIch rlrng duçic cap chirng chi và thu djch vii rnôi truàng rirng, din 
tIch trông cay duqc lieu duOi tan thng lam c sa djnh huang quy hoch phát 
triên nông, lam nghip trong thai gian tâi, gOp phân nâng cao giá trj gia tang 
và phát triên ben vng. 

Tai Tiu muc 2.3, Muc II, Phn III v Các muc tiCu phát trin cu th thai i 
2021 — 2030 (trang 3 18-321): D nghj xern xét, b6 sung mic tiêu v phát 
trin kt cu hi tang theo quy djnh tti dim a, khoán 3, Diu 28, Nghj djnh 
so 37/20191ND-CP ngày 7/5/2019 cüa ChInh phü.. 

Ni dung v chi tiêu nay dã duqc trInh bay 

theo tl'rng lTnh virc tai mic VI. Phuong an 
phát trin k& câu ha tang den näm 2030 cüa 

Phtn III 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP '? CUA T!NH THAI NGUYEN 

(Kern theo Báo cáo sd L2-' /BG-SK!-IDT ngày itháng 9 nárn 2022 cia So' K hogch và Du tu' tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhn xét Giai trInh, tip thu 

D nghj b sung mOt  s can cir 1p quy hoach: 

+ Lut Dt dai näm 2013; Lust  Da dng sinh h9c näm 2008; Lust  Du ljch 
nAm 2017; Lut Cong ngh cao närn 2008; 

+ Các Nghj djnh cüa ChInh phU: S 156/2018/ND-CP Quy dinh chi ti& thi 
hành mt s diu cüa Lut Lam nghip; s 52/2020/ND-CP ngày 
27/4/2020 cüa ChInh phü ye dâu tu xây dirng vâ kinh doanh san gôn; so 
148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 ci1a ChInh phñ ye sira clôi, bô sung mt 
so Nghi. djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat  Dat dai; 

D tip thu, b sung tai  m%ic Can cir 1p quy 
hoach o Phan Mo dau 

2 

Xem xét, b sung can c1r Nghj quy& s 11 ..NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa 
B ChInh trj ye phuong huâng phát trin kinh t - xã hi, dâ bâo quôc 
phOng, an ninh vüng Trung du và mien nüi Bäc B den närn 2030, tam 
nhIn dênnäm 2045. Trong do dnh huâng "phát trin hành lang kinh tê Ha 
Nôi — Bäc Giang- Lang Son - Cao Bang", tr do bô sung giâi pháp ye lien 
kêt phát triên kinh tê - xã hi vOi các tinh trong vmg Trung du và mien nüi 
Bäc B theo tinh than Nghj quyêt so 1 1-NQ/TW cña B ChInh trj. 

Dã tiêp thu, bô sung tai miic Can cir l.p  quy 
hoach Phân M dâu và miic 6.4. cüa Phân 
IV ye giài pháp thc hin quy hoach 
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TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

4 

B sung them ni dung "Vj th& vai trô cüa tinh di vOi vüng quéc gia; Các 
yu t, diu kin cüa vüng quôc gia, quc tê tác dng dn phát triên tinh" 
vào Miic I Phn I dir thão Quy hoach tinh bào dam theo quy djnh tti dirn 
b, dim c khoãn 1 Diu 28 Nghj djnh s 37/2019/ND-CP ngày 07/5/2019 
cña ChInh phü. 

D b sung tai  miic 1.1.2. V th, vai trO cüa 
Cao Bang di vâi vüng và cã niiàc trong 
phn I; dng th6i, trong qua trInh phân tIch 
v thiic trng phát trin cüa tinh Cao Bang, 
cIa Co nhU'ng ni dung d& sánh giüa Cao 
Bang v6i vüng Trung du min nüi phIa Bc 
Va cã nrOc 

B sung ni dung "Xác djnh nhung tn tai, han ch cn giãi quyt; phân 
tIch, dánh giá diem manh, dim yeu, c hi, thách thirc" vào Phân II d 
thão Quy hoch tinh bão dam theo quy djnh tai dim d khoãn 2 DiU 28 
Nghj djnh s 3 7/20 19/ND-CP ngày 07/5/2019 cüa ChInh phñ. 

Ni dung nay cIa dirçc th hin tai: 

- Miic X. dánh giá tng quát thirc trng phát 
trin tinh cao bang dn näm 2020 và vic 
thirc hin quy hoach tng th kinh t xã hi 
thai kS'  trix6c 

- Muc 1.3. Dánh giá nhftng dim manh, dim 
yu, ca hi, kho khàn thách thirc theo mô 
hinh SWOT trong phãt trin kinh t& x hi, 
báo v môi trix?ng và dam báo quc phông - 
an ninh di vi Cao Bang trong Phn III 

6 
Xem xét laj  kt cu dr thâo quy hoach tinh dam bâo th hin rO dtic các 
ni dung chInh theo quy djnh tai  Diu 28 Nghj dnh s 37/2019/ND-CP 
ngày 07/5/20 19 cña Chinh phü. 

D rà soát và diu chinh 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP CUA T!NH SN LA 

(Kern theo Báo cáo s £-I/Bc-SKUDT ngày)J thángg nárn 2022 cia SoKI hogch và Du hr tinh Cao Bang,) 

TT kin/ Nhn xét Giãi trInh, tiêp thu 

Di vói dr thão báo cáo dánh giá môi tru'ô'ng chin lucre (DMC) 

Rà soát và cp nh.t mt s vn bàn quy phrn pháp 1ut cia ht hiu hrc thi 
hành den th?ii dim hin ti, ci,i the: Lust  Bào v môi trung s 
55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Nghj djnh so 18/2015/ND-CP ngày 
14/02/2015 cüa ChInh phü; Nghj djnh so 40/201'9/ND-CP ngày 13/5/2019 
cfia ChInE phñ; Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cüa Bô 

,. . trum'ig BQ Tai nguyen va Moi truang cia het hiçu 1irc thi hanh va duxqc thay 
the bang các van bàn: Lut s 72/2020/Q}-I14 ngy 17/11/2020; Nghj djnh 
so 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü; Thông tu so 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cUa Bô truâng B Tài nguyen và 
Môi tru?mg. 

Darasoatvachinhsua 

2 
Rà soãt, c'ip  nht thông tin djnh huâng phân vüng tii trang 16, trang 19 dir 
thão báo cáo DMC cho bào darn theo Khung djnh hixâng quy hoach tong 
the quOc gia thi k' 202 1-2030, tarn nhIn den narn 2050 (gOm 6 vüng). 

a rà soát và cp nht 

iMi vói dir tháo quy hoich tinh 

3 
B sung them mic Phurnig pháp lIp  quy hotch vào phn MO' du d? thâo 
Quy hoach d thuyt minh các phi.rcrng pháp dä sir diing trong qua trInh 1p  
quy hoach. 

Dã bô sung tai  rniic V cUa Phân MO' dâu 



2 

TT ' kinI Nhn xét Giãi trinh, tip thu 

Hin nay mt s quy hotch quc gia, quy hotch vüng dang 
trin khai lip, d nghj tinh Cao Bang kjp th?i cip nht cac 
ni dung quy hoach cap trên d dam bão tInh thông nht và 
dông b theo quy djnh. 

a tip tim, cap nht 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP CUA T!NH LAO CA! 

(Kern theo Báo cáo so' 22-n /BC-SKT-IDT ngày L tháng9 nárn 2022 cza Sà KI hogch và Ddu tw tinh Gao Bang,) 

TT Y kin/ Nhân xét Giãi trInh, tiêp thu 

V lien k& vüng: D nghj tinh Cao Bang quan tam nghien 
cru b sung các nji dung v phi.rang hrng hcp tác lien kt 
vüng di vâi tinh Lao Cai trCn các linh vrc nhii: Kinh t ci'ra 
khâu, Du lich, cong nghip, Logictics và Hcp tác trong giao 
luu kinh tê, dôi ngoai.... nhäm khai thác ti da Içi th& ho tr 
khtc phiic nhtrng dim con hn ch cUa tirng tinh, cüng 
nhau phát trin kinh t - xâ hi, dam bâo quc phOng an 
ninh mt cách bn vttng. 

D tip thu, b sung tji milc 6.4 taii Phn IV. Giái pháp thixc 
hin quy hoach 

2 

V phát trin du ljch: D nghj nghiên cüu các djnh hmng 
cthy mmnh vic kêt n6i giao thông gilia tinh Cao Bang và 
Lao Cai, lam ci sâ d xut b sung them các giãi pháp ci 
th nham phát trin các san pharn du ljch, tour tuyn du ljch 
mth k& nôi hai tinh Lao Cai - Cao Bang, qua do thu hiit 
khách du ljch trong va ngoài nixàc ldii den vâi Lao Cai 
dn vâi Cao Bang. 

Các djnh hung v kt ni giao thông giura Cao Btng và Lao 
Cai dirçc 1p can cü theo: 

- Quyt djnh s 1829/QD-TTg ngày 3 1/10/2021 phê duyt 
Quy hotch kt cu ht tang ththng thy ni dja th?yi kS'  2021 - 
2030, tam nhIn dn narn 2050. 

- Quyet djnh 1769/QD-TTg ngày 19/10/2021 cüa Thu trn5ng 
ChInh phü v phê duyt Quy hoach mtng 1wi thrmg st thai 
k' 202 1-2030, tarn nhIn den nàrn 2050; 

- Quyt dinh s 1454/QD-TTg ngày 1/9/202 1 cüa Thñ tixó'ng 
ChInh phñ phê duyt QUy hoach phát trin mtng luói dixing 
b thai k' 2021-2030, tam nhIn den näm 2050; 

Ni dung djnh huong nghiên ciru các ctjnh hiràng d.y mtnh 
vic kt ni giao thông giura tinh Cao Bang vã Lao Cai có the 
nghiên cüu i k' quy hoach sau; 



2 

TT V kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

Quang d ciing phát trin du ljch. 

D nghj c quan lIp quy hoach nghien ciru, xây drng huyn Bão Lam sóm Xin phép gilt nguyen nhu dnh hrnng cüa 
phát triên len thj xa, hInh thành các dir an dâu tr nhäm phát triên kinh té - xa Dir tháo, do quy mô dan so do thi cüa 
hi lien vüng, tto dng lijc và hmnh thành không gian phát triên gilta cãc huyn Bão Lam dir kiên den näm 2030 uâc 
huyn giáp ranh, dra trên tiëm nang vã the mtnh cüa rnôi da ph.rcmg; xây dt khoãng 7 nghIn ngui vã den 11am 2050 
dirng, hmnh thành và phát triên các tuyên, tour du ljch kêt nôi gitta Bão Lam ixâc dt trên 12 nghmn ngui. Tiêu chI nay 
(Cao Bing) - Na Hang (Tuyên Quang) - Bãc Me (Ha Giang) Ba Be (Bäc không dt yêu c.0 theo theo quy dinh tai 
Ktn). Nghj quyêt 1210/QH13 ban hành ngày 

25/5/20 16 cüa Uy ban thi.thng vi Quôc hi. 

Can clt theo quy djnh tai  Nghj quyt 
121 0/QH 13, Thj xä d'irçc phân loti do thj 
loai III hoac do thj loai IV. Trong do: 

- Do thj lOai III: tiêu chI Quy mô dan s 
toàn do thj dat  tlr 100.000 ngthi tth len; 
khu vrc n,i thành, ni th dtt tlr 50.000 
ngi.thi tth len. 

- Do thj loai VI: tiêu chI Quy mô dan s 
toàn do thj dtt tlr 50.000 ngu?i tth len, khu 
vrc nOi  thj (neu co) dat tlr 20.000 ngithi tth 
len. 



TIEP TIIU, GIAI TRINH GOP Y CUA TNH TUYEN QUANG 

(Kern theo Báo cáo so' 2J-/BC-SKUDT ngày L'tháng5 nám 2022 cla S6 Ke hoçich và Dcu hr tinh Cao Bang,) 

TT ' Y luen/ Nhan xet Giai trinh, tiep thu 

Tuyên Quang có vüng nguyen 1iu g tung di Ian, tang din tIch rrng san 
xuât len tâi trên 250 nghIn ha, san luvng khai thác hang närn hin dl vi.rçt 880 
nghIn m3/nlm; vüng lam nghip cüa Tuyên Quang có diêu kin lien thông 
v6i vllng nguyen lieu g thng trng các tinh xuing quanh nhu: Bc Kan,  HI 
Giang, Thai Nguyen, Cao Bang, có tim nIng hInh thInh nên vüng g ai 
tng sIn krçing cO th vixçTt 1 triu m3/nlrn, tmg lai se trâ thInh "Trung tam 
v1ng v cong nghip ch bin lam sIn, sIn xulit d g va giy, có ch chrng 
vttng chc trong chui giá trj nganh g va lam sIn cüa CI nithc và khu vrc". 
Dê nghj co' quan lip quy hoach xem xét, b sung ni dung lien quan dn "Chê 
biên go" tai  rnic 3.2.2. Djnh huàng phát triên dc ngành, sIn phIm cOng 
nghip thu lirc theo djnh hixàng phIt triên duqc nêu tti Nghj qiiyt s 11/NQ- 
TW ngày 10/02/2022 cüa B ChInh trj. 

Dl tiêp thu, bô sung tai  mic 6.4 ti Phln 
IV. GiIi pháp thirc hin quy hotch theo 
djnh hixâng ye phát triên vüng Trung du Va 
Mien nüi phIa Blc duc nêu ti Nghj quyêt 
so 1 1/NQ-TW ngày 10/02/2022 cüa B 
ChInh trl. 

2 B sung ni dung quy hotch, hInh thành hInh lang kinh t HI Ni - Phü Th9 
- Tuyên Quang - BIc Ktn - Cao Bang d phát trin lien kêt vüng theo djnh 
hixàng phát triCn drnyc neu tai  Nghj quyêt so i 1/NQ-TW ngày 10/02/2022 cña 
B ChInh trj. 

Di tip thu, b sung tai  miic 6.4 tai  Phân 
IV. GiIi phIp thrc hin quy hoach 

Ti m11c 3.4.5: Phirnng In t chuc khong gian phIt trin du ljch, d nghj 
nghiên ciru, bô sung ni dung vào rnic không gian du ljch Tây BIc (gOm 02 
huyn Blo Lc và BIo Lam) nhu sau: Cao Bang nen có s1r phân cOng, dâu 
mi d trao di, phói hqp vOi dc dja phuang cüa tinh Tuyên Quang có ranh 
giâi lin k xây dirng và trin khai thirc hin có hiu qua các bin pulp nham 
nâng cao ' thirc cüa doanh nghip va ngi.rai dan dung tharn gia giü gin, bâo v 
h sinh thai thng tir nhien, blo v mOi trixng; can day nhanh phát triên h 
tang giao thông két nôi vâi huyn Na Hang vI Lam Binh cüa tinh Tuyen 

Dl tiêp thu, bô sung t?i miic 6.4 tal  Phân 
IV. GiIi pháp thirc hin quy hoach 



2 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tiêp thu 

4 
Danh miic các quy hotch dirge tIch hqp vào Quy hoach tinh cn dam bão barn 
sat các Danh mve  dirge ban hành theo Nghj quyêt so i 1O/NQ-CP, ngày 
02/12/20 19 cüa ChInh phü. 

D nghiên eiru, b sung 

5 
E nghi xem xét chinh stra thng nht v t) lê cUa cãc ban d và phn chü dn 

.,. 
cua cac ky hiu tren ban do. Da tiep thu, chinh sua 



TIEP THU, Gil TRiNH GOP CUA UBND TIN!! HA GIANG 
, , x .' , , (Kern theo Bao cao so Z..Z-o/BCSKFIDT ngay thang g  narn 2022 cua So' Ke hoQch va Dau tu' tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhân xét Giái trInli, tiêp thu 

Trong phiiong an quy hoach phát trin mang  hxài k& cu ha thng giao thông 
dn närn 2030, nhäm phát huy lçii th du 1jch cüa hai tinh Cto Bang và Ha 
Giang trong giai doan 202 1-2030,,  d nghj ru tiën xern xét ciu tu m rng, 
nâng cap &rng Quôc 1 4C, Quoc 1 34 cM dam bão h thing duôrng giao 
thông ctông b két néi lien vüng, lien két gitta hai tinh Iâu dài, bn vctng. 

' 
Y kiên nay cia dixçc xem xét và duxa vào djnh 
huâng phát trin giao thông cüa Tinh 

2 

V linh v1rc nông nghip tai  các khu virc giáp ranh tinh Ha Giang (huyn Btc 
M, huyn Mèo Vac  vOi huyn Báo Lam, huyn Bâo Ltc tinh Cao Bang), 
nghiên ciru hInh thành lien yang phát trMn lam nghip ben vüng; phát trMn 
nông nghip theo hi.ràng san xut hang hóa trong do chü tr9ng phát triên rrit s 
nông san dic hüu, cong nghip ch bMn nông lam san; bão ton cia dang sinh 
h9c, phát triên duçc lieu duâi tan rrng. 

Da tMp thu, b sung tai  miic 6.4 tai  Phân IV. 
Giái pháp thirc hin quy hoach 

3 

V phuang hi..rOng phát trMn du ljch, b sung giãi pháp tang cuông ngun lirc 
trMn khai các chuong trinh lien kêt hcip tác phát trMn du ljch giUa các tinh, cija 
phixcmg cO dMm du ljch, Cong viên dja cht, di san vAn hóa... tuong cMng nhau. 
Trong do, tp trung du tu hoAn thin c sâ ha tang, sAn phm du ljch, k& n6i 
các sir kin de dy rnanh khai thác có hiu quA các tuyn du ljch lien vüng VOl 
các tinh giAp danh nhi.r Ha Giang,Lng Scm, Tuyên Quang... Tp trung vAo xây 
dimg nhüng lçxi th có th lien kt, hqp tAc gifta Ha Giang và Cao BAng, nhix: 
Các giá trj di sAn ni b.t, Cong viên dja chat tom cu UNESCO Cao nguyen 
dá Dông VAn và Cong viên dja cht toan cAu UNESCO Non nu1c Cao Bang... 

DA tiCp thu, bO sung tai  miic 6.4 tai  Phân IV. 
GiAi phAp thrc hin quy hoach 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP Y CUA T!NH PHU THO 
(Kern theo Báo cáo sá 2c2? /BG-SKHDT ngày !-T tháng 3 nàrn 2022 cia Sà KI hogch và Du tu tinh Cao Bang,,) 

TT Y kin/ Nhân xét Giãi trInh, tiêp thu 

D nghj tinh Cao Btng nghien c1ru b sung mt s6 ni dung tang 
cu?ing lien kêt phát triên vâi các tinh trong Vi'ing Trung du Va Mien 
nüi phIa Bäc ye: Phát triên thrnmg mai  - djch vi biên mu (vOi tinh 
Bc Kan,  Lang Scm); phát trin lien k& các dim, tuyn du ljch, 
phát huy các giá trj di tIch ljch sir cách mang; tp trung khai thác, 
phát huy lçi the phát triên lam nghip, du Uch sinh thai gn vâi bão 
v va phát triên rirng ben vüng trên dja bàn tinh. 

Di tiêp thu, bô sung ti miic 6.4 tai  Phân IV. Giâi 
phãp thirc hin quy hotch 

2 D nghj tinh Cao Bng cüng vài các dja phuang trong Vüng kin 
nghj vâi Trung uo'ng tiêp tic quan tam, djnh hisàng phát triCn h 
thông giao thông két nôi triic ngang kt noi vói tuyn cao thc Ha 
Giang - Tuyên Quang thông qua vic nâng cp, rnô rng Quc i 
279 d khc phiic nhflng khó khän, han  ch v da kinh t; ma rng 
không gian phát trin, tAng cuang lien kt, hçip tác giüa các dja 
phixang trong Ving; dan hlnh thành chui lien kt, h sinh thai phát 
triên hài hôa, ben vUng trong Vüng Trung du và Min nüi phIa BAc. 

Tuyên Quôc l 279 không di qua dja phn cüa tinh 
Cao Bang; do do, khong thuc phm vi l.p Quy 
hoach tinh Cao Bang. 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP Y CUA TINH BAC GIANG 
, , '.' 9 9 ,' 

(Kern theo Bao cao so -'' o /BC-SKHDT ngay L' thang 5  narn 2022 cua Scy Ke hogch va Dau tu' tznh Gao Bang) 

TT Y kin/ Nhân xét Giái trIiih, tie1) thu 

V k& cu: Dx tháo Báo cáo thuyt minh Quy hoach tinh Cao Bang thi k' 
202 1-2030, tam nhIn den näm 2050 dã barn sat các nOi  dung chü yêu cüa Quy 
hotch tinh quy djnh tti Diêu 27 Luat  Quy hoadh so 21/2017/QH14; Diêu 28 
Nghj djnh so 37/20171ND-CP ngày 07/5/20 19 ca ChInh phü và Quyet djnh so 

1 167/QD-TTg ngày 03/8/2020 cña Thu tixàng ChInh phü phê duy Nhim vi 

lap 
quy ho.ch tinh Cao Bang thi k' 202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050. 

Các kin du thng nhât vâi ni dung Dr 
thão Quy hoach cüa tinh Cao Bang 

2 V dinh hung phát trin trong Quy hoach tinh: Tinh Bc Giang thng nht vâi 
nhung miic tiêu, djnh hixàng v phung an phàt trin lien k& giUa các tinh 
trong vüng trung du và mien nüi phIa Bäc quy hotch thi kS'  2021-2030, tam 
nhln den nAm 2050. Mat khác, hin nay mt so quy hoch quôc gia, quy hoch 
vüng dã duc phê duyt và dang triên khai lap,  dê nghj UBND tinh Cao Bang 
chü dng rà soát, kip thai cap  nhat các ni dung quy hoach cap trên dC darn bão 
tInh thông nhât và dong b theo quy djnh. 

Các kin du thng nht vâi ni dung Dr 
thão Quy hotch cüa tinh Cao Bang 

3 V ca s& dü lieu quy hotch và h thng bàn di: D nghj UBND tinh Cao Bang 
rà soát theo hixó'ng dn cüa Bô K hoach và Du tix tai Cong van s 
5746/BKHDT-QLQH ngày 30/8/2021 ye vic huàng dn k thuat ye khung c 
s dtt lieu quy ho?ch tinh. 

Các kin du thng nht vâi ni dung Dir 
thão Quy hoach cUa tinh Cao Bang 

4 Nht tn vâi nôi dung cüa báo cáo DMC, ni dung báo cáo cia lam rO các giái 
phãp ye bão v mOi trixOng cUa Quy hoch tinh, trong dO có các ni dung darn 
bão van dê môi tnrng lien vüng, lien tinh dac  bit là tti các khu virc giáp bien 
vâi Trung QuOc. 

Các kin du thng nhât vâi ni dung Dr 
thào Quy hoch cüa tinh Cao Bang 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP \ CUA BO QUOC PHONG 

(Kern theo Báo cáo so' J2& /BC-SK[-IDT ngày 2J tháng 3 nárn 2022 cia So' KI hogch vO £)u tic tinh Gao Bcng) 

TT Y kin/ Nhâri xét Giãi trIiili, tiêp thu 

Dê xac dinh cac khu quân six va lap Hxp phân quy hoach tong the bô tn quôc 
phông vOi phát triên kinh tê - xä hi tIch hcxp vao h thong quy hoch tinh, Bô 
Quoc phOng dã có van bàn so 1133/BQP-TM ngày 22/4/202 1 gii UBND các tinh, 
thành phô trirc thuc Trung ixolig. Hin nay, B Quoc phOng dang to chirc Ip các 
quy hoich ngành và các hçip phn quy hotch tha B Quoc phông, do vy, qua trinh 
hoàn thin ho so Quy hoach tinh Cao Bang thi k' 2021-2030, tam nhIn den nàm 
2050, dê nghi UBND tinh CaoBang- Co quan to chirc 1p Quy hoach Tinh tiêp tjc 
phôi h9tht chê vo'i B Quc phông dê kjp thè'i cp nhit các ni dung quy hoach 
ngành cfia B Quoc phOng; ni dung tIch hqp các ithu quàn sir. và dja hInh uu tiên 
cho quôc phOng vao Quy hoach tinh, bão dam tInh thông rihât, dng hO giüa các 
quy hotch và phôi hQp chtt chë giva quãn l nganh vci quãn 1 1nh thô, dC. qua 
trInh tniCn khai thirc hin Quy hotch tinh không ành hiRing dn th trin quân sr 
khu virc phông thü; cong tác quãn l, sr ding dat quôc phong; quàn 1, bào v 
cOng trInh quOc phOng và kim quân s11 trên dja bàn tinh Cao Bang. 

Dà tiêp thu va së tiêp tue phôi hop chat 
chë vó'i B Quôc phông dê kjp thM cp 
nht the: nii dung quy hoach nganh cüa 
Bô Quoc phOng 

2 Bô Quc phong giao BTL Quân khu 1 chi dao BO CHQS tinh Cao Bang phôi hçip 
chit chë vâi Cci quan 1p Quy hotch tinh dê thrc hin các ni dung lien quan den 
tIch hp các khu quân sr va dja hlnh ixu tiên cho nhim vi quOc phOng trên dja bàn 
tinh Cao BAng vào Quy hoich tinh theo dUng chi dto cUa Phó ThU tu'ó'ng ChInh 
phU tii Cong vAn so 9297/VPCP-CN ngày 06/11/2020 ye tIch hçp Quy hoach tong 
the bô trI quôc phông vi phát tniên kinh tê - xA hOi  vào h thông quy hoach tinh Va 

cAc quy djnh ye tich hçip quy hoach cUa BO QuOc phOng 

Dã tip thu 



TT Y kiênl Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

phâi dira trên tInh khà thi, hiu qua cüa mang 1ixi buu chInh. 

8 

Trang 656, mic 6.3.2. Ha tAng vin thong, d nghj b sung ni dung phát 
triên vj trI tram thu phát song thông tin di dng trong phumig an phát triên 
ha tang thông tin di dng cña tinh. Phisang an phãi phü hqp v6i các chi tiêu 
phát trin trên Ca s dông b vói vic xây dirng các ha tang có lien quan 
nhAm dt tinh khá thi khi thirc hin quy hoach. 

Tip thu kin vã dä b sung tai  miic 6.3.2. 
Ha tang vin thông tai  miic VI, Phân III cüa 
Báo cáo tong hp. 

9 

Trang 658, miic 6.3.3.1. Phát trin chInh quyên s& chuyn di s toàn din 
trong he thông chinh quyên, nâng cao hiêu qua, hiêu luc hoat dong, dê nghi 
rà soát, ho sung triên khai xây dirng và s1r dicing các nên tang so dung chung, 
thông nhât trong cac nganh, linh vixc phuc vu phat triên chinh quyên so, kinh 

tê so ngành. 

Tip thu kin. va d b sung tai mic 
6 3 3 1 Phat triên chrnh quyên so, chuyên 
dôi so toàn din trong h thông chInh quyCn, 
nâng cao hiêu qua, hiêu lire hoat dông, muc 
VI, Phân III cüa Báo cáo tong hcp. 

10 

Trang 659, muc 6 3 3 3 Phat triên xa hôi so, dê nghi ho sung nôi dung ye 
xây dung nen tang h9c trrc tuyên ma (MOOC) ye k näng so phu hqp vOi 

chuân k5 näng sO và khung k nàng so quOc gia, cho phép ngithi dan truy 
cp d tr hçc các k5 näng sO, bOi duo'ng, phô biên k nãng sO rng räi cho 
nguai dan, huâng tOi phô cp k nang so trong toàn dan. 

Tiêp thu y kiên va cIa ho sung tal muc 
6.3.3.3. Phát triên xã hi so, mtic VI, Phân III 
cüa Báo cáo tong hçip. 

Trang 662, rn1ic 6.3.4. An toàn, an ninh thông tin, d nghj bt sung ni dung 
v dào tao phát triên nguôn nhân 1irc: "Chü tr9ng dào tao,  phát triOn di ngü 

chuyên gia tai  tat cá the rnãng cüa an toàn thông tin mang; nâng cao chat 
luvng nhan 1rc an toàn thông tin mang cña tinh so vâi khu virc và Ca nuâc". 

Tiêp thu kin và d b sung tai  miic 6.3.4. 
An toàn, an ninh thông tin, miic VI, Phân III 
cüa Báo cáo tong hçip. 



TIEP THU, GIA! TRiNH GOP Y CUA BO TIX PHAP 

(Kern theo Btho cáo sd1z2/SKJTIDT-THQH ngày 2  tháng3 nárn 2022 cña Sà K hoich và £)áu hr tinh Cao Bang.) 

TT ''i' kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

Di vâi Báo cáo tng hçip Quy hoach, d nghj üy ban nhân dan tinh Cao 
Bing nghien ciru, rà soát, barn sat nhim vi 1p Quy hoch tinh Cao Bang 
thai k' 2021-2030, thrn nhIn dn näm 2050 cIa duc phê duyt tai  Quyt 
dinh so 1167/QD-TTg ngày 03/8/2020 cüa Thu tuàng ChInh phñ và báo 
dam th hin dy du, rO rang các ni dung thea yêu cu ti Diu 27 Luât 
Quy hoch närn 2017, Diu 28 Nghj djnh s 37/2019D-CP. 

Báo cáo thng hçp Quy hoach tinh Cao Bang 
da barn sat, the hin day dñ, rO rang các ni 
dung theo nhim vi 1p Quy hoach tinh Cao 
Bang thi k 2021-2030, tam nhln dn näm 
2050 d dix9c phé duyt và Diu 27 Lut 
Quy hoach närn 2017, Diu 28 Nghj djnh s 
3 7/20 19/ND-CP. 

2 

Di vi ni dung v giái pháp, ngun hrc thirc hin quy hotch, d nghj ñy 
ban nhân dan tinh Cao Bang quan tam các giái pháp thu hut nguôn vn 
ngoài ngân sách nhà nixâc, tang cithng thirc hin thu hut du tu theo 
phixang thrc di tác cong tix (nu Co th); chü tr9ng dn vic hoàn thin c 
ch, chInh sách khá thi dê bão dam thirc hin Quy hotch. 

D ctp nht, b sung tai  miic II, phn IV cüa 
Báo cáo tong hqp 



TIEP THU, GIAI TRNH GOP Y CUA NGAN hANG NHA NIJOC 

(Kern theo Báo cáo so' 22- /SKFIDT-THQH ngày i 2  tháng 9  nám 2022 cia Sà K hozch và Du tw tinh Gao Bang.) 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

I. D6i vfl Báo cáo tting htp Quy Iioizc/i  tin/i Cao Biig I/hi kj' 2021 - 2030, tarn n/iln dEn nàm 2050 

Tai Phn III, Miic  II, Biu 65 (trang 302-303): Báo cáo cáo d cp ni dung "t,c 
d tang truing kinh th thii k' quy hoach 2021 - 2030 dat  7,72%/nàm". Tuy 
nhiên tti Phn III, Mic 11.2.2.3. Lira ch9n xác djnh phrnmg an phát trin (trang 
310), Báo cáo d cp ni dung "Theo kch bàn 1 tang tnrâng kinh t th?i k' 
2021- 2030 tip tiic a rn1rc khoãng 6%/näm". Do do, d nghj diêu chinh 1ti so 
1iu tang trir&ng kinh t cüa tinh dam báo thong nht. 

D tiêp thu, rà soát diêu chinh các m1lc 
tiêu tang trucmg, rnic tiêu tang tnring 
ducc xác dinh theo kich bàn 2 

2 

Tai Phn III, Mic IV.4.3 .2 (2) Phucing an phát trin thuang mai, djch vi, du ljch 
(trang 434): D nghj chinh si'ra ni dung "...mang lithi hoat dng ngân hang 
thixng mai;  chInh sách tiên t, tin ding, dam bâo cho doanh nghip ngixai dan 
tiêp cn các nguôn vn thành "...mang hthi hoat dng ngân hang thixng mai; 
chInh sách tin t, tin diing, dam bâo to diu kin cho doanh nghip ngithi dan 
tiep cn các nguôn von..." 

Dâ tiêp thu, sàa chOa tai  tiêu miic 
4.3.2.3, muc IV, phn III cUa Báo cáo 
tang hp. 

3 

Tai Phn III, Mic IV.4.4.5.2 (2).c Phung an phát trin thucmg mui, djch vi, du 
ljch (trang 502-503): f nghj chinh saa ni dung "trin khai th?c hin hiu qua 
cac chInh sách tin t, tin diing, dam bão cho doanh nghip ngi.thi dan tiêp cn 
các ngun vn kinh doanh và phát trin san xut." thành "triên khai thVc  hin 
hiu qua cac chInh sách tin t, các giãi phá:p, djch vi tin diing, tao  diêu kin 
cho doanh nghip nguai dan tiêp cn các ngu6n von kinh doanh và phát trin san 
xut 

Dà tiêp thu, siia chEta tiêu mi1c 4.4.5.2, 
miic IV, phn III cña Báo cáo tong hqp. 

4 
Tai Phn IV, Miic 11.2.1. Nhu cu vn d.0 tu (trang 737): D nghj b sung dir 
kin khi liiçing các ngun vn d dáp i1rng nhu ctu (vn NSNN, vn ngân sách 
dia phwng, vOn du tu nu'oc ngoài, von dâu tu xà hi ...) d lam co sa dánh giá 

D tip thu tiu miic 2.1, m11c II, phn 
IV cüa Báo cáo tang hçp. 
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tInh khã thi cUa các giài pháp dà nêu. 

5 

Tti Phn IV, Miic IX (trang 759): d nghj xem xét lti d xut "U'u lien cho Gao 
Bang dwc vay tic Qu c4c  trü tài chInh câ'p tinh, vay tic các tO chL'cc tài chinh 
trong nicàc (bao gôm Ca tgm &ng ngân sách), các to chic khác trong 
vay igi tic nguOn vay nicác ngoài caa ChInh phi "d dam bâo vic vay nç cüa 
tinh Cao Bang tuân thu quy djnh Co lien quan ti Lut Quãn 1 ng công, Luat 
Ngan sách Nhà nuâc, Luât cáo TCTD vã cáo van bàn huong dn thi hành lien 
quan. 

Day là dé xuât cüa Cao Bang duc xu 
tiën vay tlr Qu d? tr tài chInh cp tinh, 
vay tr cac th chirc tài chinh trong nuOc, 

t chi'rc khác trong nuâc và vay lai tr 
nguon vay nrac ngoai cüa ChInh phü vi 
Cao Btng là tinh kho khàn. 

6 

Tai các biu s 124-133 (trang 763-824): Tai các biu nay co nhiu di,r an chua 
có thông tin ct "Quy mô" và cit "Thai gian thi.rc hin", d nghj ho sung 
thông tin tai cac cot nay. Dng thi, tai  ct Ghi chó có dê cp "NSNN và cáo 
ngun vn hp pháp khác". Nhix 4y, tai  các biu nay cO nIiiu dr an chiia 6 
quy mô, chua xác djnh dugc ngun von (ngun vn hçp pháp khác), trong khi 
thxi gian trin khai ngn (nàm 2022, 2021-2022, 2021-2023, 2021-2024, 2021-
2025). 

Dã tiêp thu tai  các Biêu 124-133 cña 
Báo cáo thng hap. 

II. Dái vOi báo cáo tOn, tnt quy hoich và báo cáo thIn!, giá môi tru'ông chiEn liqic 

7 
Ti Phn I, Mic IV. Dánh giá chung nhttng thun igi và htn ch cüa tinh Cao 
Btng (trang 9-10): D nghj xem xét bO ni dung nay do các ni dung nay dä 
dixçxc trinh bay tai  Phn II, Mic 1.1.3 (trang 18). 

tip thu 

8 

Tmi Phn II, Mic 1.1.3.1 (trang 18): d nghj (i) xem xét 'a ni dung tmi dim a 
và dim d do ni dung 2 dim nay ging nhau; (ii) tai  di&n d có ni dung: "Cao 
Bang là tinh chua phát trin, nën có 1i the di sau, Co diu kin h9c tp kinh 
nghiêm cüa eac tinh, thành ph trong cà nsâc d phát huy nhung thành Cong 
cüng nhu tránh duoc sai lam, tht bai  d di tht, don du, tang the phát triên 
nhanh, bn vfrng... ", nhung Báo cáo chua chi rO duc day là c hi hay the 
mnh hoäc phuang thirc dê chuyn the vn d nay trâ thành dng lire  d Cao 
Bang có th dira  vào d phát triên trong giai doan tài; do do, d nghj xem xét 'ai 

t thu 



Giãi trInh, tip thu Y kiiiiI Nhân xét 

ni dung nay. 

TT 



TIEP THU, GIAI TR!NH GOP CUA U( BAN DAN TOC 

('Kern theo Báo cáo so' OtO2 /SKHDT-THQH ngày 7_'tháng nám 2022 cia Sà Ke' hogch và Du tu' tinh Gao Bang) 

TT ' IdnI Nhân xét Giãi trinh, tiêp thu 

Cao Bang là tinh Co 34 dan t5c thiu s vâi 503.167 ngithi, chim 94,88% dan s 
toàn tinh. Trong do t l h nghèo chim 32,0%, h cn nghèo chim 1,6%. VI vy 
quy hoch chung cn b sung dánh giá thxc trng, nguyen nhn và djnh huàng 
tiên phát trin kinh t van boa, xä hi di vOi vüng DTTS trên dja bàn tinh, phü hp 
vâi mic tiêu tIch hçip các chInh sách dà di.rçc Dàng, Nba nuóc xác djnh trong 
van kin, các chuang trinh, chmnh sách dan tc; mic lieu phát trin tong th& bn 
vrng v kinh th - xa hi, quc phOng, an ninh và bão v môi trisng. 

D rà soát và cho r.ig Cao Bang là tinh có t l d 
tc thiu s cao chiêm 94,88% dan s cüa tinh và 
phân b rang khap trên toân b länh th tinh nên thrc 
trng dói, nghèo cUa tinh cüng là thirc trng dói 
nghèo cüa dong bào dn tOc  thiêu s& không CO riêng 
v1ng dong bào dan tc thiêu s 

2 

Dir thào "Báo cáo tng hçp quy hotch tinh Cao Bng thôi kr 2021-2030, tm nhIn 
dn nàm 2050" ti Khoãn 2.2, Muc II, Phn Ma du (tr64) "Dàc dim xà hôi": cinra 
th hin nhan djnh, dánh giá sâu v dan tc thiu s, vtng dan tc thiu s và cOng 
tác dan tc. Vic uu tiên phát trin vüng DTTS nhanh,, bn vüng cn phãi co 
giá, phân tIch sâu v vüng DTTS d lam can cü d xut phucmg an, không gian phát 
triên mang tInh chit dc thi, dáp rng yêu cu thu hp khoãng cách v Kinh t - Van 
hóa - Xâ hi, phát huy bàn sc van hóa dan tc. 

Cao Bang là tinh cO tr 1 dan tc thiu s cao, chim 
94,88% dan so cüa tinh và phân bô rng khp trên 
toàn b lành th tinh nên không CO riêng vüng dng 
bào d tc thiu s& Quy hoch phát triên Cao Bng 
phát trin nhanh, bn vftng cong dà tInh dn dc dim 
cUa tinh có t' 1 dn bào dan tc thiu s cao ri. 

D xut, b sung "Phuong an phát trin vüng DTTS" vào "Phug huOng t chrc 
khong gian các hoat dng kinh t xã hi trên dja bàn tinla". 

Cao Btng là tinh có t' 1 dan tc thiu s cao, chim 
94,88% dan s cUa tinh và phân b rng lthp trên 
toàn b lanE th tinh nên không cO riéng phucing an 
to chüc không gian phát trin vüng dng bào dan tc 
thiu s. 

4 
Biu so sánh tang, giãm các chi tiêu quy hoch so vOi Quy hoch giai don 2011- 
2020 (kern theo thuyêt minh, co sa tInh toán) lam can ci.r dánh giá tInh khã thi cüa 
d xuât Quy ho?ch  giai don 202 1-2030; 

Dâ rà soát, tin hành dánh giá trong qua trInh 1p 
nEim vi quy hotch tinh; không trInh bay li mQt 
each chi tit trong B:áo cáo quy hoch 

Cn cO danE giá tucing quan giüa khã nang huy dng vn vói tc d phát trin cüa 
tmg lTnh vrc kinh t dê dam bào tInh dng b, tránh quy hoach treo; 

Da tInh toán nhu cu d duqc tInh toán theo khã 
näng tang truang kinh tê cüa ngành/linh virc và h s 
ICOR; 
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6 

Gop phAn vào vic hoàn thành 17 chi tiêu d ra trong mic tiêu phát trMn bn virng 
giai doan 2015-2030 quy djnh tti Quyt djnh s 622/QD-TTg ngày 10/5/2017 cüa 
Thu tuâng ChInh phu; theo Chi thj so 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 cüa Thu tiiàng 
ChInh phu; theo Nghj quyt s 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü v phát 
triên ben 

Báo cáo quy hoch d có tInh dn ni dung phát 
trin bn v€tng theo Quy& djnh s 622/QE-TTg ngày 
10/5/2017 cUa Thu tu&ng ChInh phñ; theo Chi thj so 
13/CT-TTg ngày 2 p15/2019 cüa Thñ tuàng ChInh 
phu; theo Nghj quyêt s 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 
cüa ChInh phü ye phát trin bn vmg.. 

Khoãn 3.2, Muc III, Phn Ma du, "Các can cü có lien quan khác" (tr5): bô sung 
Quyt dinh s 11 67/QD-TTg ngày 03/8/2020 cüa Thu tixàng ChInh phü phê duyt 
Nhim vii 1p quy hoach  tirth Cao Bang thôi k' 2021 -2030, tm nhln dn nim 
2050. 

Da tiêp thu tai  tiêu mic 3.3, miic III, phn III cüa 
Báo cáo tng hçxp. 

8 

M%ic I, Phtn II, "Thrc trng phát trin kinh t tinh Cao Bing trong giai doan  2011-
2020" (tr69): d nghi phân tIch sâu v "phát trin kinh t xanh và ben vrng" trong 
dO cn lam rô lGi the, han ch ánh huang dn sir phát triên trong dài han  cüa nen 
kinh th, dtc biêt là t' trong cüa khoa hoc, cong ngh, van, chit hrng ngun nhân 
lrc trong sr phát triên. 

Báo cáo thng hcp dã thirc hin theo quy djnh tai 
Diêu 28 cüa Nghj dnh 37/2019/ND-CP; không the 
hin chi tit các ni dung nay 

Miic X, Ph.n II, "Danh giá tng quát thirc trng phát trin tinh Cao B.ng den näm 
2020" (tr286): chua phân tIch dày dU nguyen nhân chü quan, dtc bit là môi quan h 
v chuyn dich c cau kinh tê gän vâi thirc hin các chInh sách trên dja bàn, Cong 
tác thu hut dâu tu, phát huy ni hrc va thu hut các ngun 1rc ngoài tinh. 

Báo cáo tng hgp d thirc hin theo quy djnh tai 
Diu 28 cüa Ngh djnh 3712019/ND-CP; không the 
hiên chi tit cac ni dung nay 

10 

Khoãn 3.2, Muc III, Phn III, "Phirong hirOrig phát trin ngành cong nghip" 
(tr335): d nghj quy hoach  cn quan tam tai vtn dê v phát triên nóng, bào v môi 
trinYng, do thj hoá tr phát, y te - giáo diic, an ninh trat  tir và cong bang xâ hi. De 
nghi bô sung danh giá và dê xut giái pháp nâng cao nAng suât lao dng. 

Di vâi Cao Bang là tinh chira phát trin, cong 
nghip, các khu, ciim cong nghip co bàn chua phát 
trin, cho nên chua cO vn d phát trin nOng, báo v 
rnoi trirang, do thi hoá tir phát, y tê - giáo dic, an 
ninh trât tir va cong bang xã hi. Giái pháp nâng cao 
näng su&t lao dng dâ duçc dê cp trong các nhóm 
giãi pháp a phan IV. 

Khoàn 3.3, Mrc III, Phan III, "Phirong hirang phát trin dich vij thircing mai  và kinh 
t cira khu" (tr345): chira thy phân tIch sâu ye thj trir&ng ni tinh, ye san phm 
bàn c& lOi, mâu cht cüa phmng hu&ng phát triên thircmg mai - dich vu. Thiêu 

Báo cáo tng hçp d thirc hin theo quy djnh tai 
Diu 28 cüa Nghi djnh 37/2019/ND-CP; không the 
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thông tin, s lieu  diu tra v tM trlx?Yng, nhu cu và dua ra djnh hiió'ng trong k' k 
hotch cAn gn vâi nhu cAu, quy mô nn kinh t, süc mua cüa nglri dan... 

hien chi tit các ni dung nay 

12 

Khoán 3.5, Miic III, PhAn III, "Phát trin toàn din, dng b các linh vuc van hoá, 
xä hi, th diic th thao nâng cao di sng tinh than cUa nhan dan các dan tQc trong 
tinh" (tr3 84): chixa thy phân tIch và nêu cac giãi pháp vA bão tn, phát huy bàn sac 
van hóa, xóa dói giàm ngheo. Dc bit nhix dà nêu trên, Cao Bang là tinE có 34 
dan tôc thiu s vâi 503.167 ngui, chim 94,88% dan s toàn tinh. Trong do t' l 
h nghèo chim 32,0%, h cn nghèo chim 13,6%. D :nghj quy hotch cAn b sung 
kê hoach, giài pháp giàm nghèo mang tInh tng th& bn vfrng và tranh thu dugc các 
ngun lirc dê nâng cao d?ñ sng cña dng bào cã 4t cht và tinE thAn. CAn ciii th 
hóa các miic tiêu trong Chiromg trinh miic tiêu quc gia phát trin kinh t - xä hi 
vüng dng bào dan tc thiu s va miAn nüi giai do?n 202 1-2030. 

Báo cáo tong hçp dã thrc hin theo quy djnh ti 
Diu 28 cüa Nghj djnh 37/20191ND-CP; không the 
hiên chi tit các ni dung nay 

13 

Mic IV, Phn III, "Phuong hu&ng t chirc không gian các hott dng kinh t, x hOi  
trên dja bn tinh" (tr4l0): d nghj b sung miic "Phuong an phát trin nhüng khu 
vuc khO khän, däc biêt khó khän trên dia bàn tinh" và dAnghj dua ra m%lc tiêu cii th 
v giâm nghèo. De dam báo miic tiêu d ra cAn phái cO dánh giá chi tiêt các chi tiêu 
v ha tAng, ca s vat chAt, dan cu, ngun lao dông, giáo dic, y tê, van hoá, kinh t, 
xä hi cüa khu virc khó khàn, dc bit khó khän lam ca s cho phuang an quy hotch 
phát trin khu v11c: 

Quy hoach Cao Bang dà chia thành 3 tiu ving phát 
trin (vüng lien huyn), mi tiu vüng phát triên lai 
chia theo các vüng nhO han, ngoài ra con có phixong 
an phát triAn ciia tfrng huyn có tInh dn cà vunghf 
khó khän, do do khOng nhât thit phái b sung miic 
"Phuang an phát trin nhftng khu vrc khO khan, dc 
bit khó khãn trên da bàn tinh. 

14 
D nghi b sung phAn dánh giá thrc trng nhüng khu vic khó khän và dc bit khó 
khan vào Muc V, PhAn II (tr194) d có s lieu, các chi tiêu lam can cir cho phuang 
an quy hoach; 

Báo cáo tng hçip d thrc hin theo quy dnh tai Diêu 
28 cüa Nghj djnh 37/2019/ND-CP; không the hin 
chi ti& các ni dung nay 

15 

DA nghj cp nht b sung nhtmg khu vrc dc bit khó khän theo Quyt djnh 
861/QD-TTg ngày 04/6/202 1 cüa Thu tuthig ChInh phü và Quyt djnh 612/QD- 
UBDT ngày 16/9/2021 cUa B tm&ng, ChU nEim U' ban Dan tc v vic Phê duyt 
danh sách thôn dc bit khO khàn vüng dng bào dan tc thiu so và mien nüi giai 
doan 2021-2025. 

Cao BAng là tinh có t' 1 d tOc  thiu s cao, chim 
94,88% dan s cüa tinh và phân b rng khäp trên 
toàn bô länh th tinh, trü thành ph Cao BAng, cOn 
lai hAu ht là vüng khO khän và dc bit kho khän và 
da duac tinE dn trong phuang an phát trin các 
huyn. 

16 Miic IV, PhAn III, "Phuang huóng t chilic không gian các hoat  dng kinh t, xã hOi  Các cong trInh bão tn cAp quc gia ccia Cao BAng 
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rên dja bàn tinh" (tr410): d nghj b sung miic "Be, trI không gian cc cong trInh, 

dr an quan trng, các vüng bâo ton dä throc xac dinh i quy hoch cap quôc gia, quy 
hotch vüng trên dja bàn tinh" va de nghj phân tIch sâu va lam rO cac giài pháp ye 
bão ton, phát huy bàn sac van hóa dan tc, xóa dói gim nghèo ving DTTS. 

không nhiu, bào tn các di tIch ljch sü, van hóa dà 
dixçic the hin trong cac pinwng an bâo ton và phát 
huy giá trj van hóa các dan tOc  và phixcmg an phát 
triên du ljch. 

17 

Mc II, Phn IV, "Giãi pháp v huy dng ve,n du tu" (tr737): d nghj tang cung 
và ci the, các giãi pháp: 

+ Xay dung ca che, chrnh sach buy dong nguon thu; 

+ Huy dng nguôn von dâu tu tr doanh nghip, don các lan song chuyên dch dâu tu 
thôi k' hâu Covid- 19; 

+ Kiu he,i va kêu gi dóng gop du tu cUa ng1xi dan Cao Bang xa quê. 

Dà tiêp thu, bô sung tai tiêu muc 2.1, muc II, phãn 
IV cua Bao cao tong hçp. 

18 

Muc III, Phàn IV, "Giãi pháp v phát trie,n ngun nhân hrc" (tr741): d nghj tang 
cuing va ciii the các giâi pháp: 

+ Xây dimg các ca ch, chInh sách nhIm khai thác tie,m 1rc, thu hut ngun lire tr 
di ngfl can b, khoa h9c, k thut, nhân 1irc có trInh d cao, các chuyên gia giOi, 
cOng nhân lành nghê; 

+ CO chinh sách un tiên dào to trong và ngoài nuâc cho dOi  ngü can bO,  cong chüc, 
can b quan 1' phic v'i lâu dài trên dja bàn tinh; 

+ Dty math xà hôi hóa giáo diic, dào to và dty ngh; áp diing các tie,n bô khoa 
h9c, cong ngh; 

+ Dty math cOng tác dào tto ngh theo dom dt hang, theo da chi cüa doanh 
nghip và thu câu phát triên; 

+ Ci the, hoá giãi pháp phát trie,n thj trumg lao dng. 

Dâ rà soát, be, sung ti tie,u miic 23.6, mic III, ph.n 
IV cüa Báo cáo tng h?p. 

19 

Muc V, Phn IV, "Giài pháp bão ye môi tru?rng; th'(ic dy phát trie,n khoa h9c yà 
cOng nghe, dy nhanh tiên d chuyen di s, xây dirng chInh quyên sO, phát triên 
kinh tê so, xa hi so" (tr746: dé nghj tang cithng và ci,i the các giãi pháp: 

+ Hin dti hOa cOng ngh d giàm thie,u hao phi nhiên 1iu, tài nguyen; 

Dã rà soát, be, sung tai muc V, phn IV cüa Báo cáo 
tng hçp. 
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+ Thirc hin vic chuyên giao và áp ding các tiên b khoa hQc - k thut ye nông 
nghip, nông thôn nham thng näng suât lao dng; 

+ Dy mnh cong tác xä hi hóa và baa v môi tru?mg, xây thjng I-Ic thng cành báo 
thiêntai; 

+ Xây dmig k hoch hành dng tang trrnng xanh và phát trin bn vüñg. 

21 

Mic VI, Ph.n IV, "Giãi pháp v hoàn thin cc ch, chInh sách phát trin" (tr753): 
dê nghj tang cu&ng vã ci the các giãi pháp: 

+ Các giãi pháp cn gn vâi k hoach, tin do v cãi thiên môi trumg, quán 1 phát 
trien, tam nhin, cai cach hanh chrnh, ho trci phat triendoanh nghiçp...; 

+ Cãi each hành chInh, nên có Ca ch h try, khài nghip sang tao, phát trin doanh 
nghip nhO và vra. 

Darasoat,bo sung 



TIEP THU, GIAI TRINH GOP Y CUA BQ XAY DIfNG 

(Kern theo Báo cáo sd22 /SKIIDT-THQHngàyL-tháng 9 nárn 2022 cia Sà KêhoQch và Ddu tu' tinh Cao Bang) 

TT Y kin/ Nhn xét Giãi trInh, tip thu 

D nghj rà soát, b6 sung các can cir (Lust, Nghj quyt cña Bang, Chinh phü lien...) 
lien quan dn 1p Quy hoach tinh Cao Bang; xác ctjnh các ca s pliáp 1 ci'ia các 
Quy hoach, djnh hixâng chin 1uçc clang con hiu 1iic thuc danh miic các quy 
hoich ctixçic tIch hcp vào quy hoch cp quc gia, quy hoach vüng, quy hotch tinh 
theo Nghj djnh s 1 10/ND-CP ngãy 02/12/20 19 cUa Thu trnng ChInh phü ban hành 
Danh mic các quy hoach dmc tIch hçip vào quy hotch cp quc gia, quy hoach 
vüng, quy hotch tinh theo quy djnh tti diem c khoãn 1 Dim 59 Lut Quy hoach. 

D bô sung Nghj djnh so 1 1O/ND-CP ngày 
02/12/20 19 cüa Thu tuo'ng ChInh phü ban hành 
Danh rnic các quy hoach ckrçic tIch hcip vào quy 
hotch cp quc gia, quy hoach ving, quy hoch 
tinh theo quy djnh ti diem c khoãn 1 Diem 59 Lust 
Quy hoch. 
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Lam rO vj trI, vai trO ciia tinh Cao Bang trong các mi lien h vüng (vüng Trung du 
và Min nüi phIa Bc, vüng Thu do Ha NOi...);  b sung dánh giá ye nbüng thun 1i 
và khó khän trong môi lien kt vüng tinh Cao Bang vói các tinh lan cn và ithu tl;I 
trj dan tc Choang tinh Quang Tây - Trung Quc (lien quan dn quôc phOng an 
ninh, cua khu, rnôi trithng, cãnh quan; h thông giao thông kt ni, chia sê ho trç 
djch vi - du ljch, ht thng và phát trin dO thj...). B sung dánh giá, so sánh mt o 
chi tiëu phát trin kinh te - xa hi cüa tinh Cao Bang vi 14 tinh trong vüng Trung 
du và Mien nui phIa Bc và vâi trung bInh Ca nmc (t6c d phát triên kinh t, t 
tr9ng - ca cu kinh t& thu nhp blnh quân, t l dO thj hóa, khách du ljch, chi so 
canh tranh...) lam ca s& xác djnh rniic tiêu, trQng tam, djnh huâng phát trin cña 
mt s ngãnh, lTnh vrc (cong nghip, djch vi, thixang mai,  du ljch. ..). 

D tip thu b sung lam rO hn vj trI, vai trO cüa 
tinh Cao Bang trong các mi lien h vüng 

Nhüng dánh giá. so  sánh mt s chi tiêu phát tri&n 
kinh tê - xa hi cña tinh Cao Bang vói các tinh 
trong vüng Trung du và Min nui phIa Bäc và vài 
trung bInh cã nrc dâ thrçic th hin trong phan 
dánh giá th?c trng phát trin kinh tê-xâ hOi  cüa 
Cao Bang. 

B sung dánh giá tc d tang dan s toàn tinh Cao Bang (tang tir nhiên và tang co 
h9c) trong giai doan 2015-2020, sir djch chuyn dan s. 

Ba tip thu tai  tiu mic 5.1.1, miic 5.1, phan V 
trong Báo cáo tng hp Quy hoach tinh Cao Bang. 

4 
Phân tIch và lam rO, c1i th han các bi cãnh phát trin quc gia, bi cânh vUng Va 
dja phuang tác dng den phát trin tinh Cao Bang nhu diu kin tir nhiên, xut phát 
dirn, kinh t cira khâu, ha tang k& ni ...(han ché dánh giá cOn chung chung). 

a th soát, cip nht 
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D nghj b sung phân tIch, lam rO han thrc trang phát trin trng vllng cüa tinh Cao 
Bng, xác djnh các tiêm näng, th manh cüa trng vüng d có ca s phân vüng phát 
trin; be, sung dánh giá cong tác thirc hin quy hoach, chucng trInh, djnh huong v 
phát trin cüa cãc quy hoach ngành cLp trën tác dng dn phát trien kinh t - xä lii 
tinh Cao Bang; dánh giá hiu qua, tn tti vi.ràng mac cong tác thrc hin, quãn i 
quy hoach theo d an quy hotch h thng do thj và các dim dan cu nông thôn, các 
quy hoach xay during vi'mg tinh v ha thng k thut (giao thông, nn xay dirng, thoát 
nixOc mua, nuóc thai và x& l ni.rc thai, thu gom và xfr l chat thai ran, cap 
nuxó'c...), Chuang trInh phát trien do thj tinh Cao Btng, Chucrng trinh phát trien nhà 

tinh Cao Btng den näm 2020, tm nhIn den näm 2030... dà dl.rçTc UBND tinh phê 
dtiyet lam ca sâ dánh giá ket qua dt duçc so vói các chi tiêu cii the da d ra trong 
quy hoach và nhüng ton tai, han chê cn khc phic. 

Tu van tiêp tic be, sung và lam rO các ni dung 
trên trong thuyêt minh chuyên d 

"Hap phtn 01: Phuang an phát trin h thng do 
thj và kim dan cu nông thôn" 

6 

Ve dánh giá hin trang ha tng k5i thut: Tinh Cao Bang là dja phuorng có nhieu 
song sue,i, dâ va dang chju änh hung 10 quét, sat  l dit, ngp h.it tai  do thj. . .(do ành 
hithng BDKI-I, mua 10) nên can có dánh giá cui the han ye vj trI, quy mO, thi gian 
mi.'rc ngp, bao gm cã khu vujc do thj và nông thôn. 

- 
Tu van tiêp thu bô sung ni dung ti mlic c.5 trang 
53 "Hap phân 01: Phixang an phát trien h thông dO 
thi và khu dan cu nông thôn" 

De nghj barn sat các miic tiêu phát trien chung cOa Trung uong và dja phuang; be, 
sung phân tIch, lam rO cac bôi cãnh trong rnrc, qu6c te và xem xét thirc trng thurc 
t phát trien cOa dja phucng de thra ra các luan cr, ca s de xut các mvc  tiêu và 
phuang an phát triên di vâi tinh Cao Bang. Ni dung quan diem và các dt phá 
phát triên c0a Tinh cOn mang tInh chung chung, chua lam rO duc các dac  trung 
riêng (hiu han che sir during các thut ngir mang tInh khu hiu). 

quán triêt, rã soát, cp nht 

8 
Be, sung 1un ctr lura ch9n phuang an phát trien khOng gian; cn dua ra tiêu chI de 
có can cir khoa hoc kra chon mô hInh tOi uxu trong dinh huàng phát trien không gian 
dO thj và kinh th vOng. 

E)a rà soát và be, sung tai  rniic 4.3-"Phuang an t 
chu.rc khOng gian phát trien các yang tinh Cao 
Bang" trong báo cao te,ng hap. 

9 vâi muic tiêu phát trin: D nghi nghiên c0u, xem xét ca s nâng t' l do th 
hóa den nàm 2030 len to'i 44 % (hien trang nãm 2020 là 22%); de nghi rà soát bO 

V t' 1 do thj hóa dn nàm 2030 len tâi 44% là có 
co' sâ dura trên dir báo tang dan Se, do thj cOa các do 
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sung them 1un cir dë xuãt miic tiëu nay d darn bão tInh kha thi, phü hyp vâi diu 
kien tir nhiën, phát trin kinh t - x hi cUa dja phuang. 

thj thuc tinh dn näm 2030. 

10 

V phucing an phân vüng: B sung lun cir, cci s6 phân vllng; lam rO six cn thi& 
phân các tiêu yang trong các phân vüng I, II, III (viec phân các tiu ng pjpj  d 
xut là chixa hcip l, không lam rO rni lien kêt, citing nhu' mi quan h kinh tê - X 
hi giUa các tiêu ving hay giüa các khu virc do thj, vi1ng nông thôn, khu kinh tê cra 
khàu và các khu du ljch djch vii...); viec xác djnh các phân vüng hay tiêu vüng phài 
dra trên co sà các yêu to diêu kien  tr nhiên, ranh giói hành chInh, ha tang giao 
thông kt ni, van hóa, kinh th - xà hi, an ninh quc phOng. 

Gao Btng phân thành 3 vüng phãt triën là 

phñ hqp Ca v các yu th diu kiên, dc dim tir 
nhiên; mi lien kt kinh tá; trInh do phát trin và 
rnng krâi ha tAng giao thông kt ni ni ng va 
lien vUng. 

Djnh huâng phân b không gian phát trin lcinh t: Lam rO djnh huâng phát trin 
nông lam nghip, khai khoáng, du ljch, djch vi phü hçp vâi các quy.hoch ngành 
linh vrc. Dé nghj barn sat các djnh huàng, quy hoach Khu kinh t cüa khu tinh 
Cao Bang den näm 2040 d duçic Thu tuâng ChInh phü phê duyt tai  Quyt djnh s 
295/QD-TTg ngày 02/3/2022 (lien quan dn vj trI, quy rnô, tinh chat các khu du 
lich, thimng rnai, kinh té cüa khâu, kim - ci1rn cong nghip...). 

Các vñng du xác djnh rO djnh huàng và phân b 
không gian phát trin các nganh nông lam nghiêp, 
cong nghip, du ljch, djch vi phü hçp vâi các quy 
hoach ngành linh vi,rc. Dng timi cüng dã barn sat 
các djnh huàng, quy hoach Khu kinh t ci'ra khu 
tinh Cao Bang dn näm 2040 dà dirçc Thi tuàng 
ChInh phü phê duyet tai Quy& djnh s 295/QD- 
TTg ngày 02/3/2022 

12 

Dinh hithng phát trin không gian h thng do thj: B sung luen  c d'ir báo dan so 
và lao dng, trong dO lam rO: Djch c.r dan s trong ng Trung du và Min niii phIa 
Bc và cüa Tinh, toe dO tang trixYng dan s toàn tinh và kim vuc do thj, lun ci nhu 
câu phát trin du Ijch (loai hInh du ljch, h thong dirn, tuyn du ljch...). Viçc tang 
t' i do th hOa (trong do tAng dan sO do thj do rn rng dO thj do sap flhat cAc Xa 
lan can, dâu tu các xã dt tiêu chun do thj cn xem xét cil the, dAnh giá khã näng 
ma rng sap nhp, nâng loai khu vrc nào (thành 1p thj ttAn, sirc hut du tir, hInh 
thành dO th mOi...), dam bâo phu hçrp vâi thirc tin phAt trin và ngun hrc cüa dia 
phucmg trong giai doan tâi. 

Djnh hung phái trin không gian h thng do th 

Dã cAn cir vào tc dO tang dan s trung bInh giai 
doan 2011-20 15 là 0,37% và giai doan 2016-2020 
là 0,43%, trong do tAng tir nhiên là 0,95% và 
0,59%. Tinh Gao Bang không cO dan so tang co 
h9c, chi cO dan so xuât c. 

Tc dO tang dan s do thj giai doan 2011-2015 là 
1,96% và giai doan 2016-2020 là 4,65%, t' i do 
thj hóa nAm 2010 là 19,23% dn nAm 2020 tang len 
25,51%. 
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13 

Di vâi djnh hithng nâng loai các do thi trên dia bàn Tinh (dàc bia là khu virc do 
thi Phiic Hôa) cn nghien ciru, dánh giá phii hp vOi diu kin thirc t dja phuo'ng, 
pht hyp vâi dinh hrnng phát trin do thi quc gia, dam bão tuân thu theo các quy 
djnh pháp mat  hin hành. 

Tu vn dng vâi kin trên. Tuy nhiên, vic 
nghiên c11u ni dung nay së thrçc ci th hóa trong 
các quy hoach cp thrâi nhu quy hoch chung do 
thj, chircing trInh phát trin do thj tinh. 

Di vâi chi tiéu sfr diing dt theo khu chtrc näng: Rà soát các quy hoach ngành c.p 
trên lam c si xac djnh quy mô, chi tiêu si'r ding dt cho trng khu chrc nang va 
tirng do thi; dac  bit xem xét ci th chi tiêu sü ding dt xây drng do thj, dt dan 
diing dam bão tuân thi theo quy djnh QCVN 01:2021/BXD. 

Dä rà soát các chi tiêu dt theo khu chirc näng 

15 

V phucmg an bào v, khai thác và s1r dung tài nguyen: Rà soát, tInh toán nhu Can 
phát triên vat  1iu xây drng, sr ding tãi nguyen (cat, dá, sOi) tirng giai doan dam 
bào phü hcip vâi nhu câu phát trin kinh tê - xà hi và phát triên ngành vat  hçu XY 
dirng bn vrng. 

Theo quy djnh tai  Diu 3 cüa Luat Quy hoach 
2017, nôi dung nay së duc nghiên ciru thc hin 
tti các quy hoach  có tInh cht k thuat sau khi Quy 
hoach tinh drrçic phê duyt 

16 

Lam rO tiCu chI lira  ch9n các dir an cO tInh chat khung tao  không gian vüng, bao 
gm cãc nhóm: i-Ia  thng xà hi, kim cOng nghiêp, du ljch, giao thong, h tang iy 
thuât và mOi tru&ng. 

BO sung bàn d vi trI các du an và thtr tir nu tiên thirc hin theo Nghj dnh so 
37/2019/ND-CP ngày 07/5/20 19 cUa ChInh phü quy dinh chi ti& thi hành môt 
diu cüa Luat Quy hoach näm 2017. 

-Theo quy djnh tai  Diu 3 cüa Luat  Quy hoach 
2017, ni dung nay së diiçrc nghiên cu thirc hin 
tai các quy hoach có tInh cht k57 thuat sau khi Quy 
hoach tinh drrçic phë duyt; 

- Tip thu b sung tai  ban d 



TIEP THU, GIA1 TR!NH GOP \ CUA BQ CONG AN 

(Kern theo Báo cáo so /SKUDT-THQH ngày U tháng 3 nárn 2022 cia Sà Ke' hoctch và Du tu' tinh Gao Bcng) 
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D nghj rà soát, bó ciic lai mOt s ni dung cüa báo cáo quy hoch tinh 
Cao Bang theo trInh tir cia duxçc quy dnh tai  Diêu 27 Liiat  Quy hoich và 
bô sung chi tiêt, hoàn thin các ni dung cüa quy hoach tinh theo quy 
djnh tti Diêu 28 Nghj dinh so 37 

D chinh sira 

2 Dê nghj bô sung can cr: Nghj quyêt so 51-NQ/TW ngày 05/9/2014 cüa 
B ChInh trj ye Chiên 1uçic bão v an ninh quôc gia; Chi thj s 12- 
CT/TW ngày 05/01/20 17 cüa B Chjnh trj ye tang cixO'ng sir lanh dao  cUa 
Dáng dôi v6i cong tác dam báo an ninh kinh tê trong diêu kin phát triên 
kinh té thj trumg djnh hrnng XHCN và hi nhp kinh tê quôc tê; Nghj 
djnh so 22/2001/ND-CP ngày 19/3/202 1 cüa Chjnh phü ye Khu kinh th - 
quôc phông; Nghj djnh so 21/20121ND-CP ngày 22/2/2019 cüa ChInh 
phü ye khu virc phông thü; Nghj dnh so 02/20141ND-CP ngày 
02/01/2018 cüa ChInh phü ye phong thu dan sir; Nghj djnh so 
1 12/2014/ND-CP ngày 21/11/2014 cüa Chinh phü quy djnh ye quán 1 
cra khu biên giâi dat lien; Chi thj so 10/CT TTg ngày 31/3/2021 cüa 
ThU tirng ChInh phU ye cOng tác bão v an ninh quôc gia, bâo dam trt 
tr an toàn xi hi trong linh vrc du ljch trong tinh hinh rnOi; Lust  Phông 
cháy và chüa cháy nám 2001, Lu.t sUa dôi bë sung rnt so diêu cUa Lu.t 
PhOng cháy chüa cháy närn 2013, Quyêt ctjnh so 2231/QD-TTg ngày 
28/12/2020 cUa ThU tuâng ChInh phU phê duyt Nhim viii quy hoich h 
tang phông cháy và chtra cháy và các van ban huàng dn lien quan. 

Da b sung tti m11c III, phn Wi du cüa 
Báo cáo thng hçp. 

3 V nguyen ttc quy hotch (trang 3), d nghj nghiên cUu b sung các 
nguyen täc sau: 

+ Dam báo th hin durçic Pr t'tthng phát trin cUa Chin hxçrc phát trin 
kinh tê, xa hi 10 näm 202 1-2030, cUa Nghj quyet Di hi Dãng b tinh 

Dã b sung tti tiu rnic 2.2 mic II, phmn 
Wi dâu cUa Báo cáo tong hçrp. 
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Cao Bang ln thtr XIX nhim k' 2020-2025 và các chin krc, quy hoch 
cap cao hon; 

+ £ãrn bão phü hçip vâi các diu u6c quc th ma Vit Nam là thành viên, 
cãc van bàn pháp luat  nhu  Luat  Biën giâi quôc gia näm 2003, các Nghj 
djnh thu phân giâi cam môc, Hip djnh ye quy chê quàn 1 biên giâi, 
Hip djnh ye cira khâu và quy chê quàn l cüa khâu trên dat lien Vit 
Nam - Trung Quoc, Nghj djnh s 112/2014/ND-CP ngày 21/11/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh ye quãn l ci'ra khau biên giâi dat lien; 

+ Dam bào kt hçcp chat  chë giüa phát trin kinh th vai dam bào quc 
phông, an ninh, tuân thñ các nguyen ttc hi mat  v nhung ni dung quôc 
phông, an ninh theo quy dnh cÜa Luat  Bào v bI mat  nhà nuâc. 

4 Tai muc 8 3 - Cong tac dôi ngoai (trang 326), de nghi nghiên cuu, chinh 
sira thành Cong tác dôi ngoai va hgp tác quôc tê, trong do chü dánh giá 
k hn tinh hinh, thuc trang, kêt qua cong tac nay trong thuc hiên cac 
nhirn v phát triCn kinh tê, xI hôi, darn bào quoc phOng, an ninh thai 
gian qua, chu y danh gia tinh htnh thuc hiên 03 van kiên hYp tac quan ly 
biên giâi trên dat lien vOi Trung Quôc; tInh hInh thiêt lap,  phát triên, mi 
rng và cia dng hOa các hinh thirc quan he vi các dôi tác rnràc ngoài, két 
qua dat  duçic, ton tai han chê và nguyen nhân. 

Dä tlCp thu tai muc 8 3, muc VIII, phân I, 
phân tIch, dánh giá, d báo ye các yêu to, 
diêu kiên phat tuên däc thu va thuc trang 
phát triCn kinh tê - xa hi, hin trng sr 
dung dat hiên trang he thông do thi, nông 
thôn tinh cao bang 

5 D nghj b sung muc tiêu, chi tiêu cu th v quc phông, an ninh, phixng 
an sap xêp không gian phát triên va phân bô nguOn lirc cho hoat dng 
quôc phong, an ninh theo quy djnh tai  diem d khoán 3, dirn ci khoàn 5 
Diêu 28 Nghj djnh so 37 Va các giái pháp d thirc hin. 

D 1ng ghep trong djnh huâng Va miic tiêu 
cia Báo cáo tong hçp. 

6 - D nghj b sung ni dungv xác djnh khu quân sir,' an ninh theo quy 
djnh tai  diem d khoàn 2 Diêu 27 Luat  Quy hoach và khoãn 1 Diêu 28 
Nghj djnh so 37. 
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- V quy hoach sr diing dt an ninh: Dr tháo Quy hoch tinh Cao Bang Dä tip thu và së ph& hqp rà soát v6i Bô 
chixa the hin chi tiêt danh mic các vj trI dat an ninh (bao gOm: hin Quoc phông sau khi Quy hoch sir diing dat 
trang, các vj trI, din tIch bô sung di,r kiên dixa ra khói quy hochtrong k' an ninh thyi k' 2021-2030, tam nhIn den 

quy hoach). Do dO, B Cong an chua có c s tham gia kiên ye chi tiêu nãm 2010 cnn B Cong an ducic ChInh phü 

quy hoach si:r ding dat an ninh. FIin nay, B Cong an dang triên khai 1p 
quy hoach si'r ding dat an ninh trên toàn quOc. Sau khi Quy hoach sir 
diing cIt an ninh thii ki 2021-2030, tam nhIn dn nAm 2010 cüa B 

phê duyt 

Cong an dugc ChInh phü phê duyt, B Cong an së phôi hcrp UBND tinh 
Cao Bang rà soát, diêu chinh phân bO ci th din tIch dat an ninh theo 
don vj hành chInh cap huyn cho phü hçip. 

- V quy hoach ha tng phOng cháy và chüa cháy: Trong dr tháo Báo cáo Thrc trng phông cháy chUa cháy d &rc 

quy hoach tinh Cao Bang d danh gia thuc trang cong tac phong chay bo sung them tiêu muc 6 5, muc VI Thirc 

trong ni dung dánh giá thirc trang ha tang thrnng mai  tinh Cao Bang, tuy trang phát triên kêt câu ha tang, phân II cüa 

nhiên chi giâi han  trong phrn vi phOng cháy và chta cháy chq. Ben canh  Báo cáo tong hcp. 
dO, các ni dung khác chi tp trung vào thi.rc trng phOng cháy và chüa Phuong an phông cháy chüa cháy dã dixc 
cháy rirng. Do do, dé ngh ca quan 1p quy hoach tinh Cao Bang nghiên b sung them tiu muc 6.8. muc IV. 
ciiru, bo sung vào di,r thão quy hoach tinh ni dung dánh giá ye thirc trng Phuong an phát trin kt cu ha thng, phn 
ha tang phOng cháy và chüa cháy cUa thai k' truc, xây dirng phuong an 
quy hoach, bO trI dir an cii the un tiên dâu tu cho cong tác phát triên ha 
tang phOng cháy va chüa cháy, xác djnh phuong an sir diing dat và bO tn 
qu dat dâu tu xay drng cOng trInh ha tang phông cháy và chüa cháy theo 
các doi tuqng quy hoach dLrVc quy djnh tai  Quyet djnh so 223 1/QD-TTg 
ngày 28/12/2020 cüa Thu tixâng ChInh phU phê duyt Nhim. vii quy 
hoach ha tang phOng cháy và cha cháy thi k' 202 1-2030, tam nhIn den 
nárn 2050. 

III cüa Báo cáo tng hop. 
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