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I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Nghị Quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc 

tỉnh Cao Bằng; 

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về 

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; 

Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030;  

Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Trùng 

Khánh đến năm 2030; 

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Trà Lĩnh 

đến năm 2030; 

Chương trình trọng tâm số 07-CTr/HU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Huyện 

uỷ Trùng Khánh về xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, giai 

đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Chương trình trọng tâm phát triển đô thị huyện Trùng Khánh; 

Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU  

1. Quan điểm 

Cụ thể hoá chương trình phát triển đô thị huyện Trùng Khánh năm 2023, đảm 

bảo công tác đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn lực; phát triển 

trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ được cảnh quan môi 

trường, bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên; phát triển đô thị gắn với phát triển du 

lịch, dịch vụ thương mại, nâng cao chất lượng đời sống của cư dân đô thị.  
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Lựa chọn các vị trí, địa điểm để kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, 

có khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với điều kiện hiện trạng, điều kiện tự 

nhiên, ưu tiên vị trí liền kề với các đô thị hiện hữu.  

2. Mục tiêu  

a) Mục tiêu chung 

- Nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng 

bộ, từng bước hiện đại và bền vững. 

- Phát triển đô thị gắn liền với phát triển thương mại và cửa khẩu, tiến tới hình 

thành khu trung chuyển hàng hoá, logistic mang tầm quốc gia... 

- Phát triển đô thị kết hợp phát triển du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về 

cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn huyện. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu đến hết năm 2025, thị trấn Trùng Khánh đạt các tiêu chí đô thị loại 

IV, thị trấn Trà Lĩnh hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V và một số tiêu chí đô thị 

loại IV.  

 - Ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, các công 

trình hạ tầng xã hội nhằm tạo lập cơ sở cho việc hình thành đô thị.  

- Thực hiện chỉnh trang các tuyến phố hiện hữu nhằm xây dựng các khu phố 

văn minh, sạch đẹp, hiện đại. 

II. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NĂM 2023 

1. Đối với thị trấn Trùng Khánh 

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông trong khu 

vực đô thị. 

+ Đường giao thông Bản Chang thị trấn Trùng Khánh: 3 tỷ đồng. 

+ Đường nội thị tổ 2 - tổ 3, thị trấn Trùng Khánh: 10 tỷ đồng. 

+ Đường nội thị thị trấn Trùng Khánh (theo quy hoạch): 24,5 tỷ đồng. 

- Xây dựng hạ tầng đô thị, từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu 

chí đô thị loại IV, cụ thể: 

+ Xử lý nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Trùng Khánh: 10 tỷ đồng. 

+ Nhà văn hoá trung tâm - Cung văn hoá thiếu nhi: 35,6 tỷ đồng. 

+ Trung tâm hành chính huyện Trùng Khánh: 198 tỷ đồng. 

+ Mương thoát nước thải thị trấn Trùng Khánh: 4 tỷ đồng. 

- Triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, các khu chức 

năng, các dự án đầu tư. Ưu tiên các dự án có tầm quan trọng tác động đến chiến lược 

phát triển kinh tế của đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch. 
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- Về phát triển không gian đô thị: Kêu gọi đầu tư, ưu tiên cải tạo chỉnh trang 

các khu đô thị hiện hữu; mở rộng phát triển các khu đô thị mới, khu chức năng đặc 

thù. Cụ thể, gồm các dự án sau: 

+ Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh: 158,43 tỷ đồng. 

+ Khu dân cư Phía Đông thị trấn Trùng Khánh: 138,50 tỷ đồng. 

+ Khu đất ở và thương mại dịch vụ Trùng Khánh: 5,2 tỷ đồng. 

+ Khu đô thị Tây Nam thị trấn Trùng Khánh: 5,1 tỷ đồng. 

+ Khu tái đinh cư Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu diện tích 6,92ha, 54,66 tỷ đồng. 

2. Đối với thị trấn Trà Lĩnh 

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã 

hội khu vực đô thị. 

+ Sửa chữa sân thể thao thị trấn Trà Lĩnh: 0,24 tỷ đồng. 

+ Đường giao thông thị trấn Trà Lĩnh - xã Xuân Nội: 3 tỷ đồng. 

+ Mương thoát lũ thị trấn Trà Lĩnh: 4 tỷ đồng. 

+ Đường nội thị thị trấn Trà Lĩnh: 8 tỷ đồng. 

+ Nhà văn hoá trung tâm thị trấn Trà Lĩnh: 9 tỷ đồng. 

+ Đường nội thị khu vực cửa khẩu 180ha, kinh phí 100 tỷ đồng do Ban quản lý 

khu kinh tế tỉnh thực hiện. 

+ Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh: 50 tỷ do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh thực hiện. 

+ Hạ tầng Cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông): 

100 tỷ đồng (do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện). 

 - Ưu tiên phát triển các dự án kho cảng, bến bãi khu vực cửa khẩu nhằm nâng 

cao khả năng xuất nhập hàng hoá, logistics, phát triển kinh tế cửa khẩu… 

- Về phát triển không gian đô thị: Cải tạo mở rộng các khu vực hiện hữu; phát 

triển mở rộng các khu đô thị mới, khu chức năng đặc thù, khu tái định cư.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Khái toán vốn đầu tư  

- Khái toán kinh phí thực hiện đầu tư xây phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh 

là: 688.56 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước là 285,1 tỷ đồng; vốn ngoài 

ngân sách là 403,46 tỷ đồng. 

- Khái toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng đô thị thị trấn Trà Lĩnh là: 274 

tỷ đồng. Trong đo: Vốn ngân sách nhà nước là 274 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là 0 

đồng. 

- Tổng mức đầu tư là: 600,56 tỷ đồng.  
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2. Phân bổ nguồn lực thực hiện  

- Đối với các dự án ưu tiên phát triển đô thị, ưu tiên sử dụng nguồn vốn xã hội 

hóa (thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị).  

- Đối với các dự án chỉnh trang đô thị ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách, 

nguồn vốn vay dài hạn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước với lãi xuất ưu đãi 

và các nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có lợi thế về thương 

mại, bất động sản và huy động từ nhân dân đóng góp. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành 

của chính quyền trong phát triển đô thị 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính 

quyền và người dân, phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành với Mặt trận Tổ quốc và 

đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phát triển 

kết cấu hạ tầng và đô thị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên 

quan tâm, tập trung cho việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

2. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư 

Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, cụ thể hóa các chế độ, chính sách 

của Trung ương áp dụng tại các địa phương, các chính sách ưu đãi đầu tư để tạo điều 

kiện thuận lợi trong cấp giấy chứng nhận đầu tư, các thủ tục giao đất, cho thuê đất. 

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng chuẩn bị đất sạch cho thực hiện dự án. 

Công bố công khai quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển đô thị, 

tiềm năng kinh tế - xã hội của địa phương, các khu vực thu hút đầu tư phát triển đô 

thị trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đầu tư. 

3. Tập trung nguồn lực và nguồn vốn đầu tư 

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án để tranh thủ nguồn vốn. 

Đồng thời, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, không dàn trải; Tập trung, 

phối hợp trong công tác đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở gồm nhà ở 

thương mại, nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu 

nhập thấp, công nhân, sinh viên.. 

Khuyến khích xã hội hóa thực hiện đầu tư các dự án phát triển đô thị, các dự án 

nhà ở xã hội, trong hoạt động dịch vụ công cộng. 

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, đấu giá đất để tăng thu 

ngân sách và phát triển đô thị. 

4. Ưu tiên công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm hiệu quả và 

tính khả thi. 
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Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, thực 

hiện tốt công tác quản lý và thực hiện theo quy hoạch. 

5. Tăng cường công tác quản lý và giám sát đầu tư 

Nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc tham 

mưu cho cấp ủy chính quyền để thực hiện kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu 

tư phát triển đô thị có hiệu quả; Tăng cường quản lý chất lượng công trình và quản lý 

khai thác sử dụng sau đầu tư, thực hiện tốt việc bảo trì công trình xây dựng để phát 

huy tính năng sử dụng, duy trì độ bền vững và đảm bảo kiến trúc cảnh quan, môi 

trường. 

6. Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về đầu tư xây dựng các dự án phát 

triển đô thị trên địa bàn huyện triển khai quy trình rút gọn về cấp phép xây dựng và 

các thủ tục có liên quan. 

Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, 

chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Trang 

bị nghiệp vụ về quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển, sử 

dụng đất đô thị, quản lý môi trường kiến trúc - cảnh quan, kiểm soát phát triển đô thị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị huyện Trùng Khánh. 

- Tham mưu giúp UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và định 

kỳ 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. 

2. 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.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu giúp UBND huyện trong việc quản lý, sử dụng đất, kế hoạch sử 

dụng đất, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

- Chủ trì phối hợp các Phòng ban, UBND các thị trấn rà soát đánh giá hiệu quả 

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

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 
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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. 

5. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện 

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - 

xã hội trực thuộc nhằm khuyến khích các đối tượng tham gia thực hiện, góp phần 

phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch. 

6. Các phòng, ban, ngành liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp nghiên 

cứu, xây dựng cơ chế triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến quản lý 

phát triển đô thị.  

5. UBND thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh 

Chủ động tổ chức 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.  

Trên đây là kế hoạch xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh 

năm 2023. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành chức năng và các cơ quan 

liên quan; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung của Kế hoạch./. 

Nơi nhận:  
- Sở Xây dựng; 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện;  

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông;  

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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