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BÁO CÁO 

Sơ kết 01 thực hiện Chương trình trọng tâm Xây dựng đô thị thị trấn Trùng 

Khánh và thị trấn Trà Lĩnh giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ 

XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình trọng tâm số 07/CTr-HU ngày 01/3/2021 

xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2021-2025 (gọi 

tắt là Chương trình trọng tâm số 07); Kế hoạch số 211/KH-BCĐ ngày 20/9/2021 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị 

trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2021-2025. 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng tâm phát triển đô thị huyện Trùng 

Khánh báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trùng Khánh là huyện miền núi có diện tích tự nhiên 688,01 km², dân số 

khoảng 70 nghìn người. Huyện có đường biên giới chung với Trung Quốc dài 

khoảng 93.78km, với hai cửa khẩu quốc gia là cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh 

và cửa khẩu Pò Peo ở xã Ngọc Côn, bên cạnh đó còn có các đường tiểu ngạch và lối 

mở. Mặt khác, là huyện có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và đầy thơ mộng như: 

Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao, Mắt thần núi... đã trở thành địa điểm quen 

thuộc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan và dã ngoại. 

Từ những điểm mạnh do thiên nhiên ban tặng, trong những năm qua Đảng bộ 

và chính quyền các cấc huyện Trùng Khánh đã phát huy tối đa, tập trung mọi nguồn 

lực nhằm từng bước đưa huyện Trùng Khánh phát triển toàn diện, trong đó lấy nòng 

cốt là kinh tế cửa khẩu và dịch vụ du lịch.  

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Trùng Khánh 

xác định việc xây dựng đô thị của huyện Trùng Khánh là hết sức cần thiết và cấp 

bách. Vì vậy, năm 2021, sau đại hội đảng bộ các cấp lần thức XX, nhiệm kỳ 2020-

2025, Huyện uỷ Trùng Khánh đã ban hành Chương trình trọng tâm số 07/CTr-HU 

ngày 01/3/2021 xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 

2021-2025 (gọi tắt là Chương trình trọng tâm số 07). Theo đó, phấn đấu đến năm 

2025, thị trấn Trùng Khánh đạt các tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Trà Lĩnh cơ bản 

hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, một số tiêu chí đạt đô thị loại IV. 

Sau một năm thực hiện Chương trình trọng tâm số 07, trong bối cảnh cả nước 

gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và những khó khăn về nguồn lực đầu 

tư xây dựng, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng tâm phát triển đô thị đã phát 

huy tối đa tinh thần đoàn kết, dân chủ, vì tập thể và nhân dân phục vụ, đến nay đã 

thu được một số kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng đã từng bước được cải tạo, nâng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADa_kh%E1%BA%A9u_Tr%C3%A0_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADa_kh%E1%BA%A9u_P%C3%B2_Peo
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cấp và xây dựng mới, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, các khu đô thị đang được xúc 

tiến đầu tư. 

Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn hạn chế và cần rất nhiều thời gian để 

thực hiện và đạt các tiêu chí Chương trình trọng tâm số 07 đã đề ra. 

Việc sơ kết một năm thực hiện Chương trình trọng tâm số 07 sẽ là bức tranh 

khái quát, đánh giá tổng thể kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắt trong 

quá trình tổ chức thực hiện, từ đó sẽ góp phần giúp cho Huyện uỷ xem xét và điều 

chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển trong những năm tiếp 

theo.  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Để triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm số 07 theo đúng kế hoạch, 

Huyện uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng tâm số 07, đồng 

thời ban hành các văn bản sau: 

- Kế hoạch số 211/KH-BCĐ ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 

2021-2025. 

- Thông báo phân công nhiệm vụ số 203/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện 

trương trình trọng tâm phát triển đô thị, ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

- Chỉ đạo UBND huyện xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư các công trình, dự 

án trọng tâm. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Trong năm qua, bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt 

và có trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đô thị huyện Trùng Khánh đã thu được kết 

quả như sau: 

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể 

1.1. Về các công trình hạ tầng giao thông: 

- Đường giao thông tổ 2 - tổ 3, chiều dài 284,16m. Mặt cắt đường 22,5m. 

Tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Hiện nay đang thực hiện giải phóng mặt bằng, song 

song với đó là tổ chức thi công. Dự kiến, hoàn thành năm 2023. 

- Cải tạo đường Phia Phủ, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. Tổng 

mức đầu tư 3,8 tỷ đồng, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Dư kiến hoàn 

thành nam 2023. 

 2.2. Về các công trình hạ tầng xã hội: 

- Nhà văn hoá Trung tâm - Cung văn hoá thiếu nhi: Tổng mức đầu tư 35,6 tỷ 

đồng. Hiện nay đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương và đang thực hiện công 

tác GPMB. Dự kiến công trình hoàn thành năm 2023. 

- Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh: 

Tổng mức đầu tư 38,5 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2022. 
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 - Xử lý, nâng cấp và cải tạo Bãi rác thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng hiện nay đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự kiến hoàn thành 

2024. 

- Đối với công tác chỉnh trang đô thị: Lắp đặt hệ thống đèn Led năng lượng 

mặt trời tại trung tâm thị trấn Trùng Khánh, hệ thống đèn đường chiếu sáng thị trấn 

Trà Lĩnh. Nhờ đó, hệ thống đèn chiếu sáng tại trung tâm hai thị trấn được đảm bảo, 

góp phần củng cố an ninh, trật tự đô thị. 

- Sửa chữa trụ sở làm việc UBND thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. 

Tổng mức đầu tư 1,036 tỷ đồng, đã bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Trùng 

Khánh. Tổng mức đầu tư 0,357 tỷ đồng, đã bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Sửa chữa sân, hàng rào, phòng khách Ủy ban nhân huyện Trùng Khánh. 

Tổng mức đầu tư 0,650 tỷ đồng, đã bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Trùng Khánh. Tổng mức đầu tư 5,0 tỷ đồng. hiện nay đang hoàn thiệt các thủ 

tục đầu tư. Dự kiến hoàn thành trong năm 2023. 

- Cải tạo, nâng cấp mương thoát lũ Tổ 5, thị trấn Trùng Khánh. Tổng mức đầu 

tư 0,846 tỷ đồng. hiện nay đang hoàn thiệt các thủ tục đầu tư. Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2023. 

- Cải tạo, nâng cấp sân thể thao thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tổng 

mức đầu tư 0,264 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 

2022. 

- Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước thải, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng 

Khánh. Tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công. Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2022. 

- Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước thải, thị trấn Trùng Khánh, huyện 

Trùng Khánh. Tổng mức đầu tư 0,985 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công. Dự kiến 

hoàn thành trong năm 2022. 

- Sửa chữa đường GT Thang Pò thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. 

Tổng mức đầu tư 2,7 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công. Dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022. 

2.3. Công tác Quy hoạch:  

- Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020 – 2035, tỷ lệ 1/2000. 

- Xin chủ trương và kinh phí điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn 

Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2023 – 2035, tỷ lệ 1/2000. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ                                                                                                

2.1. Nhiệm vụ: 
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Trong năm qua, để triển khai các nhiệm vụ đề ra của Chương trình trọng tâm 

số 07, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện việc 

triển khai kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thầm quyền phê duyệt. Tăng 

cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy 

hoạch và kế hoạch được phê duyệt. 

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát đánh giá hiệu quà sử dụng 

đất tại khu vực đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị. 

- Chỉ đạo Phòng Tài chính – kế hoạch hướng dẫn cơ chế ưu đãi, khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Kế hoạch. Tham mưu lập danh mục đầu tư, huy động các nguồn lực 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

thực hiện công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo 

của Huyện, nội dung của kế hoạch và các chính sách hỗ trợ bằng nhiều hình thức 

như: Qua loa đài phát thanh, đưa tin, bài… để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

được biết và tham gia đóng góp thực hiện. 

- Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc huyện và khối đoàn thể phối hợp triển khai đưa nội 

dung của Chương trình trọng tâm số 07 và chương trình hàng năm để tuyên truyền, 

vận động hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hôi trực thuộc nhằm 

khuyến khích các đối tượng tham gia thực hiện, góp phần phấn đấu hoàn thành mục 

tiêu của kế hoạch. 

- Chỉ đạo UBND thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh thực hiện: Rà soát, 

đánh giá thực trạng phát triển các khu trung tâm, đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thuộc địa phương quản lý. Tổ chức quản 

lý trật tự đô thị hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong 

việc hiến đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển đô thị, dự án hạ 

tầng xã hội. 

2.2. Giải pháp chủ yếu: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, lấy tập 

thể làm trung tâm, đi đôi với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ. Từ đó, 

phát huy nội lực, thực hiện nhiệm vụ với sự quyết tâm cao, nhiệt huyết và trách 

nhiệm. 

- Về vốn đầu tư: Tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản, đặc biệt là 

các dự án trọng tâm, mang tính đột phá. Ngoài ngân sách nhà nước, sẽ tạo điều kiện 

tối đa để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân đầu tư xây 

dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện.  

- Về cơ chế, chính sách: Thực hiện chính sách thông thoáng, cởi mở, tinh gọn nhằm thu hút 
các nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm 
quyền về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất, thuê đất, các giải pháp hỗ trợ tái định cư, 

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2021, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, khả năng cân đối 

các nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế, công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng còn nhiều vướng mắc, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 

Huyện uỷ, UBND huyện, sự giám sát của HĐND huyện, sự đồng thuận của nhân 

dân, nên công tác đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị đã có những chuyển 

biến tích cực, thu được kết quả đáng kể, góp phần hoàn thành những mục tiêu phát 

triển kinh tế -  xã hội của huyện. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án phát triển còn hạn chế, vì 

vậy, nhiều dự án không được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

- Hàng năm công tác phê duyệt chủ trương các dự án chậm, do vậy ảnh hưởng 

đến việc giao vốn triển khai thực hiện. 

- Do nhiều cơ chế chính sách về đền bù giá đất, tái định cư khi thu hồi đất 

chưa hợp lý, vì vậy một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng công 

trình.  

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Để chương trình trọng tâm xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà 

Lĩnh đạt kết quả cao, theo đúng lộ trình, được đúc rút qua các bài học sau đây: 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Các cấp uỷ đảng cần phải nâng cao hơn công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ 

tầng đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý quy hoạch. 

 2. Về việc huy động nguồn lực: Cần thiết phải có cơ chế mở nhằm huy động 

mọi nguồn lực trong xã hội. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu từ ngân 

sách nhà nước. do vậy không đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị. 

 3. Cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm các dự án chính, quan trọng trở thành 

điểm nhấn và mang biểu tượng của đô thị hiện đại. Điều đó góp phần vào nâng cao 

bản sắc, giá trị văn hoá của huyện. Đồng thời tạo động lực phát triển các thành phần 

kinh tế khác như du lịch, dịch vụ - thương mại.  

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 

- Sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các công trình để 

đảm bảo thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án. 

- Xem xét, sớm cho chủ trương và kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Trà Lĩnh, để huyện có cơ sở pháp lý kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư phát triển 

các dự án đô thị. 

- Đối với các dự án đã đăng ký đầu tư và được UBND tỉnh cấp phép. Để nghị 

UBND tỉnh xem xét, sớm cho ý kiến trển khai thực hiện. 
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2. Đối với các sở, ngành có liên quan 

Phối hợp tốt hơn với Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình thẩm định các dự 

án đầu tư xây dựng, dự án quy hoạch phát triển đô thị, phối hợp với huyện trong việc 

huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 Trên đây là Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chương trình trọng tâm Xây 

dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai đoạn 2022-2025 của Ban 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng tâm phát triển đô thị huyện Trùng Khánh./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở xây dựng Cao Bằng; 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nông Văn Bộ 
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