
PHỤ LỤC 

Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG VÀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

STT Tên đơn vị Ý kiến góp ý Văn bản góp ý 

1 Thành phố Cao Bằng 

Các tổ dân phố và các xóm cộng đồng dân cư nhất trí 

với các nội dung trong bản dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh 

Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Văn bản số 176/BC-UBND  

ngày 22 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân các xã, phường nhất trí với các nội 

dung trong bản dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2 Huyện Hòa An 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đều nhất 

trí với dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 không có ý kiến góp ý, bổ 

sung thêm. 

Văn bản số 216/BC-UBND  

ngày 13 tháng 4 năm 2022 

3 Huyện Nguyên Bình 

Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình nhất trí với các 

nội dung trong bản dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Văn bản số 681/UBND-KT&HT  

ngày 18 tháng 4 năm 2022 

4 Huyện Trùng Khánh 
Cộng đồng dân cư nhất trí, đồng thuận với nội dung dự 

thảo quy hoạch và không có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. 

Văn bản số 496/UBND-TCKH  

ngày 15 tháng 4 năm 2022 

5 Huyện Hạ Lang 

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang nhất trí với các nội 

dung dự thảo quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050. 

Văn bản số 775/UBND-TCKH  

ngày 27 tháng 4 năm 2022 

6 Huyện Bảo Lạc 

Sau khi triển khai, tổng hợp ý kiến từ các thôn, xóm cơ 

bản đều hoàn toàn nhất trí với dự thảo lần 1 Quy hoạch 

tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, không có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung gì thêm. 
Văn bản số 538/BC-UBND  

ngày 02 tháng 7 năm 2022 
17/17 UBND xã, thị trấn nhất trí với dự thảo lần 1 Quy 

hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 



7 Huyện Bảo Lâm 

Sau khi triển khai, tổng hợp ý kiến từ các thôn, xóm cơ 

bản đều hoàn toàn nhất trí với dự thảo lần 1 Quy hoạch 

tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 

2050, không có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung gì thêm. 

Văn bản số 246/BC-UBND  

ngày 13 tháng 4 năm 2022 

Riêng đối với Phương án quy hoạch huyện Bảo Lâm gắn 

với quy hoạch tỉnh Cao Bằng có 02 ý kiến của UBND xã 
Thạch Lâm và xã Thái Học đề nghị bổ sung thêm các 

danh mục dự án như: trạm biến áp tại xóm Vằng Vạt, 

xóm Cốc Kạch, Sam Quanh xã Thái Học; Nhà văn hoá 

xóm Sác Ngà, xã Thạch Lâm, các nội dung còn lại hoàn 

toàn nhất trí không có ý kiến sửa đổi, bổ sung gì 

thêm. 

- Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm không trực tiếp tổng 

hợp ý kiến của các xã, thị trấn, khu, xóm và tổ dân cư 

trên địa bàn theo ý cuối cùng khổ 5 Công văn số 

2485/SKHĐT-QHTH ngày 17/12/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Tuy nhiên đến thời điểm báo cáo chỉ có 02 xã (Quảng 

Lâm, Thạch Lâm) gửi văn bản góp ý về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư vào ngày 08/4/2022 và ngày 12/4/2022. Các xã, 

thị trấn còn lại chưa thực hiện gửi văn bản góp ý về Sở 

Kế hoạch & Đầu tư theo đúng quy định. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo, đôn 

đốc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai 

lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các 

khu, xóm, tổ dân cư trên địa bàn và tổng hợp ý kiến góp 

ý về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2022. 



8 Huyện Quảng Hòa 

Đến ngày 28/7/2022 UBND huyện đã nhận được 05 ý 

kiến góp ý từ 05 đơn vị xã, thị trấn, trong đó có 03 ý kiến 

nhất trí với dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và có 02 ý 

kiến góp ý chỉnh sửa. 

Văn bản số 345/BC-UBND  

ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Các xã Tự Do, Cách Linh, Đại sơn nhất trí với dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

Thị trấn Quảng Uyên Kiến nghị xem xét sửa một số lỗi 

tên địa danh xóm Đồng Ất (Đổng Ất là sai). Đề nghị sửa 

lại là Đồng Ất, tổ dân phố Hòa Nam, thị trấn Quảng 

Uyên. 

Xã Phúc Sen có ý kiến đóng góp như sau: 

Trang 145: Sản phẩm du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử: 

Bổ sung Nghề làm giấy bản, Nghề làm hương, nghề 

thêu, dệt thổ cẩm của người nùng an. 
Trang 146: Sản phẩm du lịch cộng đồng Bản Phia Thắp 

xã Phúc Sen, Bản Dìa Trên, xã Phúc Sen. 
Trang 147: Không gian du lịch phía đông: Bổ sung gắn 

với đèo Mã Phục, Núi đôi (Huyện Quảng Hòa) Pắc 

Rằng, Phia Thắp, Dìa Trên. 
Trang 420: Phương án phát triển và tổ chức không gian, 

khoanh vùng du lịch: Bổ sung không gian du lịch văn 

hóa người nùng an Phúc Sen, Quảng Hòa. 
Trang 422: Đặc điểm tài nguyên: Bổ sung có đèo Mã 

Phục, Núi đôi Phúc Sen, Bản Pắc Rằng, bản Dìa Trên, 

Bản Phia Thắp (Quảng Hòa). 

Trang 430: Các điểm du lịch huyện Quảng Hòa: Bổ sung 

làng giấy bản Dìa trên, Làng hương Phia Thắp, Lễ hội 

Thanh Minh (Phúc Sen). 



Trang 432: Các điểm du lịch tuyến Trùng Khánh - Thành 

phố: Bổ sung Đèo Mã Phục, núi đôi Phúc Sen, các làng 

nghề xã Phúc Sen. 

Trang 505: Các điểm du lịch phụ trợ: Bổ sung Đèo Mã 

Phục, Núi đôi Phúc Sen, các Làng nghề Phúc Sen, huyện 

Quảng Hòa. 

Trang 507: Tại Quảng Hòa: Bổ sung làng rèn, giấy bản, 

làm giấy, Trải nghiệm sản xuất nông nghiệp tại xã Phúc 

Sen. 

Trang 510: Tại huyện Quảng Hòa giai đoạn 2021 - 2025: 

Bổ sung Cây ngô ngọt, Ngô bao tử, Đậu tương rau: Cây 

ngô ngọt 200ha, Cây ngô bao tử 200 ha, đậu tương rau 

200 ha tại xã Phúc Sen, Phi Hải, Quảng Hưng. 

Trang 619: Tiểu vùng Tây Quảng Hòa: Bổ sung Hình 

thành chợ nông sản tại các xã Phúc Sen 

Trang 620: Phương án tổ chức không gian phát triển 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 

025: Bổ sung trồng khoai lang lấy củ trên 300 ha. 

Trang 624: Phương án tổ chức phát triển các ngành 

thương mại, dịch vụ và du lịch: Bổ sung Quy hoạch Khu 

Lũng Sâu, xóm Quốc Tuấn thành khu du lịch trải nghiệm 

sản xuất nông nghiệp. 

Trang 626: Thị trấn Quảng Uyên: Xây dựng đường tránh 

thị trấn Quảng Uyên từ Lũng Tú (Phúc Sen) qua Đa Vỹ 

nối với tỉnh lộ 206. 

Trang 629: Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội: 

Bổ sung xây dựng hoàn thiện Trụ sở xã Phúc Sen đến 

đầu tư đường giao thông và các khu du lịch: Khu du lịch 

trải nghiệm sản xuất nông nghiệp Lũng Sâu (Phúc Sen) 



Trang 727: Hệ thống công trình phục vụ giao thông: Bổ 

sung Nút giao Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với 

Quốc lộ 3 tại xã Phúc Sen (Quảng Hòa). 

9 Huyện Hà Quảng 

Kết quả tổng hợp như sau: 
Có 12 xã, thị trấn gửi ý kiến về huyện tổng hợp, trong 

đó: 

Văn bản số 1031/UBND-KTHT  

ngày 16 tháng 4 năm 2022 

10 xã, thị trấn nhất trí với Dự thảo Quy hoạch. 

Có 2 xã có ý kiến góp ý, cụ thể như sau: 

+ UBND xã Hồng Sỹ 

Đề nghị tiếp tục rà soát để Dự thảo hoàn thiện hơn. 

(Cụ thể: tại tiêu đề từng trang: Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050) 

+ UBND xã Lương Thông 

Tại phần IV: Phụ lục hệ thống bảng biểu (kèm theo báo 

cáo tổng hợp) 

Bảng 31: Đất ở mới giai đoạn 2011-2020. 

Hạng mục toàn tỉnh chỉ có Thành phố Cao Bằng là thuộc 

tỉnh Cao Bằng còn các huyện còn lại ghi tại bảng biểu lại 

thuộc tỉnh khác (đề nghị kiểm tra lại) 

10 Huyện Thạch An 

Có văn bản đồng ý: 19/58 đơn vị được gửi xin ý kiến 

đồng ý, trong đó: 
08/14 xã thị trấn có văn bản đồng ý 

Có văn bản ý kiến góp ý: 4/58 đơn vị có ý kiến góp ý. 

Không có văn bản đóng góp: 35 đơn vị 

Văn bản số 493/BC-UBND  

ngày 20 tháng 9 năm 2022 

 


