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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

 * Trồng trọt: Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch vụ mùa 

kịp thời vụ; diện tích và sản lượng vụ mùa năm 2022 ước đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch được giao1. Đồng thời chuẩn bị làm đất để gieo trồng vụ Đông xuân 2022-

2023 theo kế hoạch. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình trồng cây có giá trị 

kinh tế cao. Đến nay diện tích trồng dâu trên địa bàn huyện có khoảng 336,5 ha. 

(Từ đầu năm đến nay trồng mới được 26,5ha) Sản lượng kén tằm xuất bán từ đầu 

năm đến nay được khoảng 165.000kg trị giá gần 23,1 tỷ đồng (bình quân 

140.000/kg). 

 * Chăn nuôi: Trong tháng công tác chăn nuôi được chú trọng, từ công tác 

phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi đến công tác gia cố chuồng trại cho đàn gia súc 

trong mùa mưa bão được chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên do thời thiết giao mùa nóng 

ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, 

muỗi, ve, mòng…) phát triển đã làm dịch bệnh phát sinh rải rác trên địa bàn huyện 

như bệnh tụ huyết trùng, bệnh LMLM trên gia súc; bệnh phân xanh, phân trắng, 

newcatson, lasota ghép tụ huyết trùng trên đàn gia cầm. 

                                           
1
 Lúa mùa: Gieo cấy được 2.446/2.446 ha, năng xuất ước đạt 42 tạ/ha; sản lượng ước đạt 10.243,2 

/10.243,2 tấn = 100 % chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; - Ngô mùa trồng được: 

4.927,8/4.926,5 ha, năng xuất ước đạt 27,23 tạ/ha; sản lượng ước đạt 13.418,4 /13.414,9 tấn = 100.02 

% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; - Lúa nương trồng được: 108,27/108,5ha, năng xuất ước 

đạt 15,2 tạ/ha; sản lượng ước đạt 164,57 /150,9tấn = 109.05% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; - 

Đậu tương trồng được: 113,34/118 ha, năng xuất ước đạt 6,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt 73,82 /76,7 tấn = 

96,25.% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu;- Lạc trồng được: 38,58/38 ha, năng xuất ước đạt 

17,7 tạ/ha; sản lượng ước đạt 68,38 /67,3 tấn = 101,46.% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu;  

Sắn: Diện tích trồng được 1.031,5/580 ha, đạt 177,8% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn 

đấu;  Mía: Diện tích gieo trồng 14,36/6,4 ha, năng xuất ước đạt 113 tạ/ha; sản lượng ước đạt 162,26 /72,3 

tấn = 224,43% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; 
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 * Thú y: Công tác thu kiểm soát giết mổ trong tháng: Lợn 360 con; Trâu, bò 5 con. 

 * Lâm nghiệp: 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ việc 

đốt nương làm rẫy. Triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng. Vận động nhân 

dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện ngay việc trồng rừng.  

- Đối với trồng rừng theo Quyết định số 822/QĐ-SNN ngày 28 tháng 12 

năm 2021 của Sở NN&PTNT Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ thực hiện trồng 

rừng năm 2022 Dự án Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025. 

Kết quả thực hiện tính đến tháng 10 năm 2022 cụ thể như sau2:  

 - Ban quản lý rừng phòng hộ kết hợp với UBND xã Cô Ba, Phan Thanh, 

Cốc Pàng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cao Bằng tổ chức nghiệm thu, chăm 

sóc bảo vệ rừng trồng thay thế (phòng hộ) năm thứ hai, năm thứ ba năm 2022 diện 

tích đạt nghiệm thu từ 85% trở lên đạt 100% với tổng diện tích là 37,4 ha 

* Khuyến nông - khuyến lâm: 

- Thực hiện tốt công tác điều tra theo dõi tình hình sinh vật gây hại trên tất 

cả các loại cây trồng. Trên cây ngô mùa có sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại, 

trên cây lúa mùa có sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại nhưng mật 

độ thấp chưa đến ngưỡng thống kê của quy chuẩn. 

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hoạt động đạt hiệu quả. UBND 

huyện đã tổ chức kiểm tra hoạt động công tác 9 tháng đầu năm tại trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp, đồng thời chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm, trong đó cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà 

con nông dân sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.  

* Công tác thuỷ lợi: 

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy 

rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai tổ chức khắc phục, đảm bảo 

nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, 

thị trấn củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn quản lý.  

* Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo: 

   Ban hành văn bản chi đạo các xã, thị trấn xác định nhu cầu hỗ trợ Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở nhu cầu các xã tổ chức 

thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

                                           
2
  Trồng rừng sản xuất được 35,2/180 ha, đạt 19,55% kế hoạch của tỉnh giao và huyện phấn đấu;  Trồng 

rừng phòng hộ: Đã hoàn thiệt hồ sơ thiết kế 45ha/45ha và trình cấp có thẩm phê duyệt hồ sơ thiết kế đầu 

tư;  Trồng cây phân tán được 30.000/30.000 cây quế tại các xã Cốc Pàng, Thượng Hà, đạt 100% kế 

hoạch chỉ tiêu giao và huyện phấn đấu.Thực hiện tốt công tác thanh tra - pháp chế, qua kiểm tra trên địa 

bàn huyện Bảo Lạc phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, trong đó:- Phá rừng trái phép: 5 vụ; Vi phạm quy 

định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản 01 vụ, xử phạt nộp 

ngân sách nhà nước: 1.500.000 đ; 
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bền vững. Xác định nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-HDND của 

Hội đồng nhân tỉnh Cao Bằng. 

* Công tác xây dựng Nông thôn mới: 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 

2022; Kế hoạch thực hiện nguồn vốn lập đề án phát triển mỗi xã một sản phẩm 

OCOP giai đoạn 2022-2025 và định hướng 2030.  

- Đôn đốc, chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ nguồn vốn đầu tư Chương trình 

Nông thôn mới, trình ủy ban nhân dân thẩm định.  

- Tiếp tục đôn đôc, hướng dẫn các chủ thể hoàn chỉnh Hồ sơ kịp thời và 

hướng tới tổ chức đánh giá các sản phẩm OCOP năm 2022. 

* Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

 - Tham mưu củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PTDS, PCCR và PCTT&TKCN 

từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCH để chỉ 

đạo, kiểm tra cơ sở, đảm bảo công tác PTDS, PCCR và PCTT&TKCN đạt hiệu 

quả; duy trì công tác trực ban PCTT&TKCN 24/24h; đảm công tác dự tính, dự 

báo kịp thời;  

 - Trong tháng 10 trên địa bàn huyện sảy ra mưa lớn, sạt lở khoảng 1.000 

m3 đất đá, gây ác tắc đường quốc lộ 34 tại Km132+300 thuộc địa phận xóm Pác 

Puồng, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc Công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, 

KH&CN, giao thông 

 2.  Lĩnh vực CN-TTCN, KH-CN, thương mại, điện nông thôn 

* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đến tháng 10/2022 ước 

đạt  14,303/16,7 tỷ đồng bằng 85,6% kế hoạch huyện giao năm 2022.  

- Qua số liệu thống kê, giá trị sản xuất CN-TTCN tăng có đóng góp phần lớn 

từ nhóm sản phẩm gia công chế tạo phục vu sản xuất xây dựng công trình…Vật liệu 

đá xây dựng thành phẩm và một số mặt hàng như sản xuất chế biến thực phẩm - đồ 

uống, may mặc, đồ gỗ và các sản phẩm thủ công chế biến từ đồ gỗ. 

* Xây dựng cơ bản: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra sự tuân thủ của các cá nhân thực hiện xây 

dựng nhà ở theo giấy phép. Trong tháng tiếp nhận 06 hồ cấp giấy phép xây dựng, 

hiện nay đã thực hiện cấp phép và trả kết quả 02 hồ sơ, còn 04 hồ sơ đang thẩm 

định. 

- Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo thẩm định đươc 77 dự án với 

tổng mức trình thẩm định 299,536 tỷ đồng, tổng mức đầu tư sau thẩm định trình 

phê duyệt 298,743 tỷ đồng. Tiếp tục phối hợp thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

bản vẽ thiết kế- dự toán các công trình mục tiêu quốc gia do xã làm chủ đầu tư và 

các nguồn vốn khác 2022.  

- Quản lý vật liệu xây dựng: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng 

vật liệu xây dựng, giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình, đến thời 

điểm báo cáo phối hợp với các chủ đầu tư xác định cự ly vận chuyển đến chân công 
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trình được 35 công trình, dự án thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp.  

* Giao thông: 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra kiểm soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện duy tu 

sửa chữa và nghiệm thu khối lượng các tuyến giao thông nông thôn quý III năm 

2022 theo kế hoạch. Hướng dẫn các xã thực hiện duy tu các tuyến đường do xã 

quản lý theo hạn mức kinh phí được giao hằng năm. Phối hợp và hướng dẫn các 

xã thực hiện đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng theo chỉ tiêu giao năm 2022.  

- Chỉ đạo, kiểm tra, hoàn chỉnh Hồ sơ khắc phục báo lũ bước 1 các công trình 

giao thông do huyện quản lý đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão 

và hoàn chỉnh Hồ sơ chỉ thầu 02 gói sửa chữa cầu. Xác minh khối lượng công 

trình giao thông thiệt hại do bão lũ, đồng thời lập báo cáo trình UBND tỉnh đề 

nghị công bố tình trạng khẩn cấp làm cơ sở tổ chức khắc phục đảm bảo giao thông. 

- Thẩm định báo cáo KTKT, Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán được 09 công 

trình giao thông. 

- Kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình bảo trì đường giao thông, 

triển khai thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình theo kế hoạch năm 2022. 

- Ban hành các văn bản báo đảm bảo an toàn giao thông, và báo cáo về an 

toàn giao thông kịp thời theo quy định. 

 * Thương mại - Dịch vụ: 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tạo thuận lợi phục vụ đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chủng loại hàng hóa phong phú đáp ứng nhu 

cầu sản xuất và tiêu dùng. 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại 

trên địa bàn huyện, triển khai các văn bản cấp trên ban hành liên quan đến công 

tác chỉ dạo điều hành và các quy định mới. Thường xuyên nắm bắt tình hình giá 

cả thị trường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện.  

* Điện sinh hoạt:  

- Tính đến thời điểm hiện nay, qua thống kê sơ bộ theo số lượng đăng ký sử 

dụng điện, tỷ lệ hộ có điện đạt khoảng 75,1% trên tổng số hộ (chỉ tiêu huyện giao 

74,9%). Tỷ lệ xóm có điện chưa thay đổi 104/146 xóm. 

- Phối hợp với chủ đầu tư các đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện việc rà 

soát danh mục các dự án điện sinh hoạt ưu tiên đầu tư trong năm 2022 và giai 

đoạn 2021-2025. Phối hợp với cơ quan Điện lực Bảo Lạc tuyên truyền về an toàn 

điện, bảo vệ hành lang đường điện.  

3. Quy hoạch, Kế hoạch, đầu tư, giải ngân 

* Quy hoạch, kế hoạch: 

- Ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2022-2030, đối với Đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung thị trấn Bảo Lạc giai đoạn 2021-2030 sau khi UBND tỉnh phê duyệt 

Ðồ án điều chỉnh QHC, tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn lập và trình lấy ý kiến 

Ðồ án QHCT Thị trấn.  
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- Xin ý kiến của các cơ quan liên quan về thẩm định nội dung hồ sơ nhiệm 

vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 

2022 – 2030.  

- Tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về công tác quản lý quy hoạch trên 

địa bàn huyện. Ban hành các văn bản liên quan đến quản lý quy hoạch, trật tự xây 

dựng, cấp phép xây dựng công trình theo quy hoạch trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục quản lý trật tự xây dựng, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện 

cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện. 

* Đầu tư, giải ngân: 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiệm thu các hạng mục 

công trình, dự án, lập thủ tục giải ngân các nguồn vốn được giao theo kế hoạch, đúng 

quy định. Thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân 

dân huyện là chủ đầu tư. Đối với nguốn vốn đầu tư XDCB, các chương trình mục 

tiêu Quốc gia: Tổng số công trình năm 2022 là 15 công trình. 

- Kết quả giải ngân đến thời điểm 14/10/2022 giải ngân vốn đầu tư năm 

2022 trên địa bàn huyện được: 10.111,450 triệu đồng/12.310,15 triệu đồng, đạt 83% 

so với kế hoạch được giao. 

* Tài chính, tín dụng, ngân hàng: 

- Thu ngân sách: Trong tháng, UBND huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu nhằm 

chống thất thu, thu hồi thuế nợ đọng để đảm bảo thu cân đối đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện đến 14/10/2022 thu được 17.036 

triệu đồng bằng 78,9% chỉ tiêu tỉnh giao (21.600 triệu đồng); và bằng 75,4% so 

với chỉ tiêu huyện giao (22.600 triệu đồng) và bằng  92,3 % so với cùng kỳ 2021. 

- Chi ngân sách: Công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đáp 

ứng cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB và các nguồn vốn 

chương trình mục tiêu dự án trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi theo 

Luật ngân sách Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên 

và chi đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Tổng chi ngân sách đến 14/10/2022 

đạt: 362.025 triệu đồng3. 

Hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, công tác huy 

động vốn và cho vay đáp ứng nhu cầu vay sản xuất, kinh doanh hỗ trợ việc làm, 

xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

4. Phát triển Doanh nghiệp và Hợp tác xã 

Tiếp tục triển khai luật doanh nghiệp và hợp tác xã, thực hiện các chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp HTX theo chương trình của Tỉnh ủy. Thực 

hiện việc thay đổi, cấp mới đăng ký kinh doanh mới cho hợp tác xã và các hộ kinh 

doanh cá thể trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật4. Đến nay huyện đã 

                                           
3 Trong đó: chi thường xuyên 292.346 triệu đồng; Chi đầu tư XDCB và CTMT: 10.111 triệu đồng; Chi cho 

vay: 320 triệu đồng; Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 59.248 triệu đồng 
4 Tổng số giấy phép kinh doanh bao gồm đăng ký mới và cấp lại do thay đổi thông tin thời điểm từ 01/01/2022 
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thành lập mới được 07 HTX đạt 700% kế hoạch đề ra. 

5. Tài nguyên - Môi trường 

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình có nhu cầu, trong tháng tiếp nhận 07 hồ sơ 

TTHC chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm tra, hoàn thiện trình UBND huyện ban 

hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đã trả kết quả 

04 hồ sơ, 03 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết (hạn trả 25/10/2022), tiếp nhận và 

trả kết quả 01 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. 

- Tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Luật Đất đai 

năm 2013;  

- Trình UBND tỉnh về việc đăng ký các điểm khai thác vật liệu tại chỗ sử 

dụng cho các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

- Công tác giải phóng mặt bằng: Ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đối với các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết vướng mắc công tác GPMB thực hiện 

công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (Cầu qua Sông Gâm), huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng - Đoạn qua xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

- Vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai đối với 1/6 hộ gia đình 

thuộc dự án: Di dân vùng sạt lở xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc với 

tổng số tiền chi trả 9.130.000 đồng. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng thực hiện công trình: Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng (155) ra 

các mốc 520 đến 534. 

- Kiểm kê đất đai, tài sản, hoa màu, vật kiến trúc công trình: Bố trí dân cư 

vùng thiên tai xóm Cốc Ngòa, xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành Quyết định về việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, 

dự án: Xử lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn từ Km327+600-

Km332 (Đèo Khau Cốc Chả), QL.4A, tỉnh Cao Bằng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn huyện. Hướng dẫn việc thực hiện khai thác đất san 

lấp, san gạt cải tạo mặt bằng trong diện tích đất được giao.  

 - Tổng hợp kết quả đánh giá, đề xuất về sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ khi xây 

dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CT MTQG) năm 2023. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi 

trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường của các đề án hoạt động sản xuất, xây dựng 

công trình và khai thác khoáng sản nguyên vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn huyện.  

                                           
đến 13/10/2022 là: 150 giấy phép. 
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II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thể thao 

* Văn hóa, thể thao, du lịch: 

Tiếp tục thực hiện đề án số 19-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới 

công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, 

giai đoạn 2019 - 2025. Ban hành công văn hướng dẫn xét tặng danh hiệu Gia đình 

văn hóa và bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu Làng văn hoá, TDP văn hóa, 

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2022. Thực hiện 

tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh về dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện; chỉ 

đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác chuyên môn; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia; Thành lập Tổ chuyên 

viên giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bảo Lạc. 

- Công tác thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển: Trong tháng tiếp tục 

tham gia các nội dung còn lại của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng năm 

2022 với các nội dung Tung còn, Đẩy gậy, Điền Kinh, Kéo co, Bóng bàn và Lày 

cỏ. Kết quả đạt 04 Huy chương vàng, 04 Huy chương bạc và 01 Huy chương 

đồng; Tổng kết các nội dung trong kỳ Đại hội, huyện Bảo Lạc xếp thứ 6/16 đoàn. 

Huyện  Bảo Lạc được Ban tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Cao Bằng 

lần thứ IX, năm 2022 Chứng nhận “Là đơn vị huyện có Phong trào TDTT phát 

triển và tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2021-2022”;  Duy trì hoạt động 

Nhà thi đấu đa năng huyện.  

- Công tác du lịch: Tổ chức đón tiếp và làm việc với Hội Du lịch cộng đồng 

Việt Nam - VCTC - Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh 

Cao Bằng thực hiện phóng sự các nội dung phát triển Du lịch huyện Bảo Lạc. 

Tham gia quảng bá trưng bày sản phẩm nông nghiệp, đặc sản, sản phẩm du lịch, 

sản phẩm OCOP tại Lễ hội du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh năm 2022. 

Tham gia Hội thi Sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non nước ” tỉnh Cao 

Bằng năm 2022.  Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước 

Cao Bằng năm 2022 tại huyện Bảo Lạc. 

* Thông tin và truyền thông: 

Tuyên truyền thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước., tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, 

của đất nước; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác phòng 

chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, luật an toàn giao thông đường bộ, công tác bảo 

vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… Xây dựng chương trình, chuyên mục phong 

phú, đa dạng, phản ánh kịp thời những sự kiện nổi bật về Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, 

Xã  hội, An ninh- Quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện, đáp ứng  yêu cầu nghe, 
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nhìn của nhân dân5; Rà soát tình trạng hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cấp 

xã trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới 

nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân;  

2. Công tác Y tế 

 - Tăng cường công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tổng 

số lần khám chữa bệnh trong tháng: 6.440 lần. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm cung 

ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

khám, chữa bệnh và cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn;  

- Công tác quản lý hành nghề Y - Dược , Mỹ phẩm tư nhân: Theo rõi và 

quản lý các cơ sở hành nghề Y - Dược trên địa bàn huyện ra 08 thông báo đình 

chỉ thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đến các cơ sở kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm; kiểm tra, giám sát sau khi ra thông báo, không có cơ sở nào có 

các loại thuốc, mỹ phẩm được thông báo bày bán tại cơ sở kinh doanh thuốc;  

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn 

cho các cơ sở kinh doanh chưa có đầy đủ các giấy tờ hoàn thiện hồ sơ ký cam kết 

VSATTP, cấp giấy đảm bảo VSATTP; thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai;  

- Xây dựng kế hoạch Hỗ trợ phụ cấp cho Cô đỡ thôn bản, hỗ trợ điểm tiêm 

chủng ngoại trạm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế xã hội 

vùng đồng bào Dân tộc thiểu số huyện Bảo Lạc năm 2022; xây dựng Kiểm tra, 

giám sát bếp ăn tập thể tại các trường học bán trú và các đơn vị năm 2022.  

- Tiêu chí Quốc gia về y tế xã ( TCQGVYTX): Thực hiện giám sát, kiểm 

tra, chấm điểm 01 xã mới (xã Khánh Xuân) và 04 xã duy trì (Xuân Trường; Sơn 

Lập; Cốc Pàng; Cô Ba) năm 2022 6.  

- Bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 cho trạm y tế xã Cốc 

Pàng, Thượng Hà.  

- Thực hiện các chương trình Y tế: theo tiến độ chương trình, kế hoạch. 

                                           
5 Thực hiện chương trình phát thanh phát trên hệ thống phát thanh của huyện: 6 chương trình, 24 tin  

bài, 2 chuyên mục; Đưa tin, bài cộng tác với Đài PTTH Cao Bằng, Báo Cao Bằng, Báo Cao Bằng điện tử: 46 

tin, bài; 

Thực hiện phát lại chuyên mục từ cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông được 04 chuyên mục, 

15 chương trình, gồm các nội dung sau: Tuyên truyền Đề án không dùng tiền mặt (05 Chương trình-CT); Thông 

tin truyền thông Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch (03 CT); Tuyên truyền dịch vụ công trực 

tuyến (05 CT); Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02 CT);  Phát thanh, Truyền thanh: 139,5 

giờ. 
6
Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi: Mũi 1: 82.2%; Mũi 2: 58,08%; từ 12= 17 tuổi: Mũi 

1: 93,24% ; Mũi 2: 82,79% ; Mũi 3:29,27%; trên 18 tuổi: Mũi 1: 96,33%; Mũi 2: 90,90%; Mũi 3: 68,61%; Mũi 4: 

49,34%. 2 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ ( 02 cơ sở không thực hiện lưu mẫu thức ăn 24h đoàn kiểm 

tra liên ngành VSATTP xử phạt 6.000.000đ) 02 cơ sở hoàn thiện hồ sơ và được cấp cam kết đảm bảo ATTP( cơ 

sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ thị trấn Bảo Lạc)  Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP 01 cơ sở ( Nhà hàng Lê Ngân); Thẩm định điều kiện ATTP cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Nặm Pắt ( 

Uỷ quyền của Chi cục ATVSTP tỉnh Cao Bằng); Khánh Xuân: 87,5/100 điểm; Xã Xuân Trường: 83/100 điểm xã 

Sơn Lập: 84/100 điểm; Xã Cốc Pàng: 88/100 điểm; Xã Cô Ba: 92,5/100 điểm. 

https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/aMeq2CZ83
https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/9W0djFIMD
https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/9W0djFIMD
https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/kVcPDvZQP
https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/kVcPDvZQP
https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/E8MwfGO92
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3. Giáo dục - Đào tạo 

Trong tháng huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 

môn và thực hiện một số chỉ tiêu của huyện như: Chỉ đạo các trường triển khai thực 

hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch năm học theo quy định; Tổ chức góp ý, phê 

duyệt kế hoạch năm học 2022-2023 của các trường học trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 

các đơn vị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022( Từ 01/10 đến hết 

ngày 07/10/2022); Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước 

cho 100% giáo viên thể dục bậc Tiểu học và THCS năm 2022 theo quy định; Chỉ 

đạo tốt công tác chuyên môn, công tác GDDT&HSSV, đặc biệt là thực hiện đúng 

các chế độ chính sách cho học sinh. Chuẩn bị tốt công tác vệ sinh trường lớp, công 

tác vệ sinh và an toàn thực phẩm khi nấu ăn bán trú. Tham mưu cho UBND huyện 

phê duyệt danh sách học sinh hưởng chế độ chính sách theo các Nghị định của chính 

phủ; Kiểm tra chuyên đề thực hiện chương trình GDPT 2018 -2019 đến nay tại một 

số trường PTDTBT trên địa bàn huyện; Chuẩn các báo cáo, văn bản, hồ sơ chuyên 

môn phục vụ đoàn giám sát của Ban VH-XH, HĐND tỉnh Cao Bằng đến giám sát 

việc thực hiện chương trình GDPT 2018 - 2019 đến nay trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo ngành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, viên 

chức và cho các em học sinh trên địa bàn huyện. 

4. An sinh xã hội và việc làm 

* Công tác Lao động việc làm, Đào tạo nghề:  

 Ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền phổ biến 

thông tin thị trường lao động. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cao 

Bằng tổ chức hội nghị phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và 

tư vấn tuyển dụng lao động tại 08 xã với hơn 400 lượt người nghe. Phối hợp với 

Trường Cao đẳng Nghề Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tuyển dụng lao 

động đi học nghề và bố trí việc làm tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 

Việt Nam 

 * Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, cận 

nghèo, đối tượng xã hội:  

 - Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2022, Kế hoạch tổ chức rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và 

ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

   - Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức 03 Hội nghị tập rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp 

có mức sống trung bình cho 17 xã thị trấn với trên 400 đại biểu cấp huyện, xã, 

xóm, tổ dân phố tham gia.  

 - Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thu thập thông tin, tiến hành 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, thời gian rà soát từ 05/10/2022 đến 

05/11/2022. 

- Thực hiện theo dõi biến động tăng giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn huyện, phối hợp cung cấp số liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 
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chính sách đối với người nghèo trên địa bàn. Thẩm định, gia hạn thẻ BHYT trong 

tháng 8 cho các đối tượng người dân tộc thiểu số, Bảo trợ xã hội. 

* Công tác Bảo trợ xã hội:  

- Tăng mới đối tượng BTXH: 148 người; Hỗ trợ mai táng phí đối tượng 

BTXH: 15 hộ gia đình, tổng số tiền: 104.400.000đ  

- Quản lý, theo dõi chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 10 cho 1.732 người, 

truy lĩnh trợ cấp BTXH cho 148 người với số tiền 867.960.000đ 

* Công tác người có công:  

Chi trả trợ cấp ưu đãi cho 85 đối tượng là người có công đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng tại phòng với số tiền: 152.251.000đ. Thành lập đoàn kiểm tra xác 

minh chế độ tuất Liệt sĩ đối với bà Hoàng Thị Phình, xóm Nà Chùa, thị trấn Bảo 

Lạc. Lập hồ sơ mai táng phí mẹ liệt sĩ Nông Thị Ban từ trần tháng 10/2022, xóm 

Bản Rùng, Xã Bảo Toàn mẹ Liệt sĩ Nông Văn Trường đề nghị tỉnh ra Quyết định 

trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí cho thân nhân. Tổng hợp danh sách hỗ trợ 

miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ. 

* Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội:  

Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giải quyết đơn đề 

nghị của Triệu Chàn Chòi xóm Phiêng Buốn, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc đề 

nghị không đi cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện 

Bảo Lạc.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cuộc vận động tập trung phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc tại các thôn bản thuộc địa bàn năm 2022. 

5. Công tác dân tộc 

Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc cơ bản 

ổn định, nhân dân các dân tộc tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất. 

Xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản, quyết định cụ thể hóa các văn 

bản hướng dẫn của cấp trên về lĩnh vực dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. Chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách dân 

tộc trên địa bàn huyện. Ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực 

hiện dự án, tiểu dự án phù hợp với địa phương, ban hành các văn bản mẫu, tổng hợp 

rà soát các danh mục dự án trong Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn 

huyện. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, thăm hỏi ốm đau, việc hiếu của các đối tượng kịp thời đúng chế độ. 

6. Nội vụ, tư pháp, thanh tra 

6.1. Nội vụ: 
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* Công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức: 

 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, 

phụ cấp thâm niên nghề tháng 10 đối với viên chức giáo viên và người lao động 

các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, ngành giáo dục và công chức xã đảm 

bảo đúng quy định.  

* Tổ chức bộ máy, biên chế:  

Ban hành Quyết định giao tổng số người thực hiện hợp đồng lao động Theo 

Thông tư số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ năm 2022. Ban hành văn bản xin ý kiến góp ý và tổng 

hợp, báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý hồ sơ giải thể phòng y tế chuyển chức năng tham 

mưu quản lý nhà nước về y tế sang Van phòng HĐND & UBND huyện (lần 2) để 

chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện thông qua. 

* Công tác xây dựng chính quyền - địa giới hành chính, Công tác thanh 

niên:  

Thực hiện nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã 12 

trường hợp. Thực hiện chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, chế độ mai phí theo 

Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ về giải quyết chế độ 

nghỉ việc cho cán bộ xã già yếu. Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện lập và bổ sung 

hồ sơ cán bộ công chức cấp xã. Ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện thống kê cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã. Phối hợp với Ban chỉ quân sự huyện thực hiện kế hoạch 250/KH-UBND 

về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã Đình Phùng, 

Phan Thanh, Kim Cúc năm 2022. Ban hành 02 quyết định tiếp tục biệt phái công 

chức cáp xã. 

* Cải cách hành chính:  

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC tại xã Huy Giáp, Khánh Xuân, 

Bảo Toàn, thị trấn Bảo Lạc; Thông báo kết luận kết quả kiểm tra tại các xã theo 

kế hoạch. Xây dựng Báo cáo CCHC để phục vụ công tác kiểm tra CCHC theo kế 

hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng 

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC tại xã Phan Thanh; Thông báo 

kết luận kết quả kiểm tra đề nghị xã phan thanh khắc phục những vướng mắc do 

đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

* Công tác tôn giáo: 

 Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn huyện; 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 238-CT/TU ngày 01/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên 

địa bàn huyện trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền thực 

hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn 

giáo. Theo dõi số liệu tôn giáo biến động tại các xã có người dân theo đạo. 

 * Công tác Thi đua - Khen thưởng: 

 Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Ban 

hành văn bản xin ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của 
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khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện; Hoàn thiện thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng Bằng khen cho 04 giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn. 

 6.2. Tư pháp: 

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

kế hoạch công tác tự kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL và 

gửi văn bản QPPL đến cơ quan kiểm tra theo quy định Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ 

đạo, hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn tham mưu cho 

HĐND, UBND tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản theo quy định của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL và thông báo, hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, chương trình hành động quốc gia Việt nam về đăng ký và thống kê 

hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024; triển khai việc số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ 

hộ tịch trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tịch tại các 

xã, thị trấn; hướng dẫn giải đáp vướng mắc nghiệp vụ cho công chức tư pháp các 

xã, đảm bảo hoạt động quản lý, thống kê đăng ký hộ tịch được thực hiện thống 

nhất, kịp thời và chính xác. Trong tháng 10 toàn huyện đăng ký hộ tịch trên địa 

bàn huyện đã thực hiện đăng ký khai sinh 164 trường hợp( trong đó: đăng ký khai 

sinh đúng hạn 58 trường hợp; đăng ký khai sinh quá hạn 73 trường hợp, đăng ký 

lại khai sinh 33 trường hợp; đăng ký khai tử 53 trường hợp ( trong đó quá hạn 15 

trường hợp); đăng ký kết hôn 49 cặp ; xác nhận tình trạng hôn nhân 34 trường hợp 

(để đăng ký kết hôn); thay đổi bổ sung cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 

08 trường hợp. Tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn còn diễn ra phổ biến, 

nhất là vùng sâu, vùng xa; nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân 

còn hạn chế, khi có việc cần đến giấy khai sinh thì mới đi đăng ký 

Duy trì việc sinh hoạt tổ hòa giải (trong tháng đã hòa giải thành 18 vụ, hòa 

giải thành 16 vụ, đang tiến hành 2 vụ hòa giải); Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 

việc quản lý tủ sách pháp luật, đăng ký mua bổ sung số đầu sách pháp luật cho 

các xã, thị trấn. 

6.3. Thanh tra: 

-  Tiến hành thanh tra trực tiếp tại cơ sở về việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng đối với các dự án, các nguồn vốn trên địa 

bàn xã được giao làm chủ đầu tư từ 2017-2021theo kế hoạch. Công bố Quyết định 

thanh tra và tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra về  việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về cơ chế hoạt động, công tác thu chi, tài 

chính và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Ban quản lý chợ  xã 

Xuân Trường, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hưng Đạo giai đoạn thanh tra từ năm 2019 đến 

năm 2021. Hoàn chỉ báo cáo và công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các 

quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai từ 2016-2021;  việc 
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chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự 

án theo cơ chế đặc thù của Nghị định 161/2016 của Chính phủ từ 201-2020 đối 

với các xã, thị trấn theo kế hoạch thanh tra năm 2022.  

 - Theo dõi việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị sau thanh tra đối với 

UBND thị trấn về công tác quản lý đất đai, các đơn vị được thanh tra ( 10 xã ) tại 

cuộc thanh tra theo cơ chế đặc thù 161/2016 của Chính phủ. 

7. Quốc phòng, An ninh và công tác ngoại vụ, biên giới, và các tổ chức 

phi chính phủ 

7.1. Quốc phòng: 

- Tình hình an ninh khu vực biên giới được giữ vững ổn định không phát 

hiện vấn đề liên quan đến an ninh Quốc gia. 

- Duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định, nắm chắc mọi tình hình 

trên địa bàn; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; duy trì tốt quy chế giao ban 

giữa các lực lượng theo Nghị định 03, Nghị định 02 của Thủ tướng Chính 

phủ.Thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh về tình hình an ninh, 

chính trị, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần giữ vừng an 

ninh chính trị, trật twjh, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

7.2. An ninh: 

- An ninh biên giới: Trong tháng 10, tình hình trên tuyến biên giới ổn định, 

chủ quyền lãnh thổ , đường biên, cột mốc luôn được giữ vững, nguyên trạng. Tại 

các cột Mốc, đường biên giới, đường thông tầm nhìn được đảm bảo không bị tác 

động; tình trạng xâm canh, xâm cư trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào. 

Lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục chốt chặn, kiểm soát, 

phong tỏa người qua lại biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình an 

ninh biên giới ổn định, lực lượng biên phòng thường xuyên duy trì tốt chế độ tuần 

tra biên giới, không phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh quốc gia. 

- An ninh nội địa, nông thôn: 

Tình hình an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh nông thôn, an ninh 

trong vùng đồng bào dân tộc ổn định, nhân dân đoàn kết tốt tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng và Chính quyền, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế. Bộ 

phận dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành, các nhóm đã đăng ký sinh hoạt chấp hành 

đúng các quy định của địa phương. 

- Thiên tai, tệ nạn xã hội: 

Trong tháng (10/9/20220 xảy ra một vụ cháy nhà dân tại Khuổi Tặc xã 

Hưng Đạo, ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng. 

7.3. Công tác ngoại vụ, biên giới, và các tổ chức phi chính phủ: 

 Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý, đường biên 

mốc giới theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao. Thường xuyên trao đổi, 

phối hợp với chính quyền huyện Nà Po (Quảng Tây - Trung Quốc) trong việc giải 

quyết các sự kiện trên biên giới theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên 

đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao 

Bằng và Biên bản hội đàm song phương giữa huyện Bảo Lạc và huyện Nà Po 
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(Quảng Tây - Trung Quốc). 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 10 kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. 

Trong nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi 

được đảm bảo; các chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì. Thương mại phát triển ổn định, 

hàng hóa lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu của người dân. Kết quả giải ngân tăng 

cao so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, tìm việc làm 

cho lao động được quan tâm chỉ đạo, đã đạt được những kết quả đáng kể. Công 

tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân ngày càng được cải 

thiện. Các hoạt động văn hóa, thông tin các sự kiện lớn của đất nước và địa phương 

được thông tin rộng rãi đến nhân dân. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính 

sách và xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt. Công tác giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh, trật tự an toàn xã hội được 

tăng cường, cơ bản không có vụ việc lớn xảy ra. Quốc phòng - an ninh chủ quyền 

biên giới được giữ vững, ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một 

số mặt tồn tại, đó là: Công tác vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc xin chưa được 

người dân chú trọng nên dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn xảy ra. Người dân vẫn 

còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chưa trú 

trọng công tác tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng Vác xin chưa cao.  Công tác cải cách 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ, xây dựng chính 

quyền điện tử chưa được các cơ quan, đơn vị chú trọng. Công tác thu ngân sách 

tại các địa phương còn đạt thấp, công tác CCHC có sự quan tâm của cấp ủy, chính 

quyền tuy nhiên chưa được thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tình hình tội 

phạm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 

1. Về phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tích cực thu hoạch vụ mùa, triển khai 

sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023 đúng thời vụ, đạt diện tích theo kế hoạch 

- Đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trong đàn vật nuôi, 

đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu phi. Đề xuất kịp thời các biện pháp phòng, chống 

dịch đạt hiệu qẩu đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của tổng đàn.  

- Tăng cường vận động nhân dân tích trữ thức ăn và thực hiện các biện 

pháp phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối kết hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện 

tốt công tác ngoại nghiệp chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng năm 2022-2023. 

- Tiếp tục tổ chức, kiểm tra việc thực hiện di dời nhà sạt lở, di dân biên giới 

theo kế hoạch năm 2021 và các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở năm 2022; 
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- Tiếp tục chỉ đạo ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn trực ban theo 

qui định, vận động nhân dân di dời nhà ở ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn 

tính mạng, tài sản của nhân dân; rà soát, xác minh tổng hợp thiệt hại khi có thiên 

tai xảy ra; chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả thiện tai theo phương châm 

“4 tại chỗ” đồng thời lập dự toán kinh phí khắc phục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã củng cố, duy trì giữ vững và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trong năm 

2021 và phấn đấu mỗi xã đạt 1 tiêu chí trở lên trong năm 2022; tổ chức thực hiện 

đạt chuẩn nông thôn mới 06 xóm biên giới đăng ký phấn đấu năm 2022; Chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc 02 xã điểm nông thôn mới (Cốc Pàng, Bảo Toàn) thực hiện xây 

dựng nông thôn mới theo kế hoạch; Triển khai thực hiện chu trình Đề án OCOP 

giai đoạn 2022-2025 và định hướng 2030 và hoàn thiện Hồ sơ các sản phẩm đăng 

ký phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 . 

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Quy hoạch, xây dựng cơ bản, 

giao thông 

 + giao thông: 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được giao. Tiếp tục 

hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện duy tu sửa chữa đường GTNT theo chỉ tiêu 

huyện giao đối với đường xã, đường thôn bản. 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên Quý IV/2022 

- Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mở mới các tuyến đường được giao thực hiện 

năm 2022 đảm bảo đúng quy định. 

   + CN-TTCN, thương mại: 

- Tiếp tục Điều tra các HTX, Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh CN- 

TTCN, tổng hợp báo cáo định kì theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực 

thương mại. Rà doát tổng hợp số liệu về giá trị sản xuất, kinh doanh thương mại 

trên địa bàn huyện. Chủ động theo dõi năm các hoạt động kinh doanh thượng mại, 

kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, canh tranh không lành mạnh. 

 + Quản lý quy hoạch, xây dựng, nhà ở: 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phân cấp thuộc lĩnh vực quản 

lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, nhà ở trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì tổ chức thẩm định các nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn các xã đang triển khai trên địa bàn huyện 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập thiết kế dự toán, xác định 

cự vận chuyển; Thẩm định báo cáo KTKT và tham gia nghiệm thu các công trình 

hoàn thành đưa vào sử dụng, tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng. 

 + Khoa học công nghệ: 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên 

địa bàn huyện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về triển khai ứng dụng công nghệ 
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thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện rà soát, bổ 

sung, duy trì áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 và công tác quản lý điều hành và 

thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. 

3. Tài chính, ngân sách 

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, chủ 

động rà soát khai thác các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân 

sách theo kế hoạch được giao. 

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB, ban hành các văn bản thực 

hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy mạnh công tác thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng 

quy trình, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 

với các chủ đầu tư chậm lập và nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, góp 

phần nâng cao hiệu quả đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn NSNN do địa 

phương quản lý. Phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho UBND huyện 

từng bước giải quyết nợ XDCB còn tồn đọng. 

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định đăng ký thành lập, thay đổi giấy phép 

đăng ký kinh doanh, HTX; thu hồi đối với HTX, các hộ không còn kinh doanh, vi 

phạm, ngừng hoạt động theo quy định. 

- Tiếp tục thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu phân cấp theo quy định. Báo cáo công tác đấu thầu trên địa bàn theo quy định. 

4. Tài nguyên - Môi trường 

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc theo 

quy định. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/8/2021 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; Tiếp tục thực 

hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai đối với các hộ gia đình còn lại thuộc dự án 

đang triển khai trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, môi trường - khoáng sản - san gạt cải tạo 

mặt bằng và đổ đất thải - xử lý vi phạm hành chính (nếu có) về lĩnh vực môi 

trường khoáng sản. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước được phân cấp, bảo vệ 

nguồn nước, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn. Tiếp tục Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu chí 17 về môi 

trường Nông thôn mới. Theo dõi hướng dẫn chỉ tiêu thi đua về môi trường cấp 

huyện năm 2022. Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ 

chức, cá nhân thực hiện dự án thuộc diện phải đăng ký. 

5. Văn hóa - thể thao, Thông tin - truyền thông 

- Tiếp tục thực hiện đề án số 19-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới 

công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, 

giai đoạn 2019 - 2025. Tiếp nhận băng, đĩa từ sở, gửi cơ quan tuyên truyền trên 
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hệ thống trang thông tin điện tử xã, Thị trấn và trạm truyền thanh cơ sở. 

- Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác bình xét gia đình, 

làng bản văn hóa năm 2022 (thực hiện hoàn thành trước ngày Đại đoàn kết toàn 

dân 18/11/2022) 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao 

nhân dịp ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11/2022 tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi hăng say thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. 

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực VH,TT,DL trên 

địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác quảng bá về tiềm năng du lịch huyện Bảo Lạc trên 

các hệ thống thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Duy trì và đổi mới các 

hoạt động chợ đêm thị trấn nhằm thu hút khách du lịch. 

- Hướng dẫn các xã thị trấn quản lý, vận hành sử dụng trang thông tin điện 

tử của cơ sở. Ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành thực 

hiện nhiệm vụ trên hệ thống QLVB. 

6. Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo ngành Giáo dục chú trọng thực hiện công tác dạy và học theo 

chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng; duy trì đủ sỹ số học sinh đang theo 

học; Chỉ đạo các trường tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo 

dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. 

Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm nhằm 

nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 

- Thực hiện tốt việc chi trả chế độ cho giáo viên và học sinh theo quy định; 

Hướng dẫn các trường lập chứng từ phát tiền hưởng chế độ chính sách học sinh 

năm học 2022-2023. Hướng dẫn thu học phí và chính sách cấp bù miễn, giảm học 

phí năm học 2022-2023. 

- Tổng hợp nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề tháng 

10 và nâng lương trước thời hạn trình UBND huyện xem xét. Phối hợp với Phòng 

Nội vụ thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ. 

- Thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị về thực hiện công tác quản lý, công 

tác chuyên môn, kiểm tra chuyên đề, công tác bán trú, công tác quán triệt, công 

tác tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2022, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 

công tác tiếp công dân…kiểm tra các Trung tâm HTCĐ trên địa bàn huyện.  

 - Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm các bữa ăn cho học 

sinh tại các trường bán trú, PT DTNT, các trường Mầm non trên địa bàn huyện; 

 - Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc 

vận động lớn của ngành theo kế hoạch. Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 

40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022). 

7. Y tế 

- Chỉ đạo thực hiện tổng số lần khám chữa bệnh đạt và vượt chỉ tiêu. 

- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên 
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địa bàn huyện; Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiêm vắc xin 

phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trả mũi. 

- Đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu y tế - Dân số đạt và 

vượt chỉ tiêu trên giao. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở hành nghề y dược tư nhân, 

hàng mỹ phẩm. Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch. 

Giám sát công tác khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khoẻ miễm phí năm 

2022 tại cơ sở xã, thị trấn. 

8. Lao động thương binh & xã hội 

Tiếp tục thông tin tới Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về những đơn vị 

được phép tuyển dụng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK. Ban hành Kế hoạch 

kiểm tra chương trình giảm nghèo năm 2022, rà soát, cập nhật thông tin thị trường 

lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2022; Triển khai văn bản thông báo 

nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2022; Triển khai các văn bản hướng dẫn 

đánh giá, chấm điểm xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022; Kiểm tra, tư vấn 

rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2022 tại các xã, thị trấn.  Hướng dẫn rà soát gia hạn 

thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người DTTS, BTXH năm 2023. Rà soát 

nhu cầu cứu đói Tết, giáp hạt năm 2023. 

 Triển khai thực hiện các dự án trong chương trình MTQGGNBV năm 2022; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các dự án chương trình MTQGGNBV năm 2022. 

9. Dân tộc 

Thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng 

của đồng bào; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của huyện ủy, 

các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Ủy ban nhân dân về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu của chương trình chính sách dân tộc. 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng và nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp các cơ 

quan liên quan tổ chức các hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy phong tục tập 

quán truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.  

- Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn UBND các xã, Thị trấn thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện ; Tổ chức triển 

khai thực hiện dự án 1 nội dung số 03, nội dung số 04; dự án 4, tiểu dự án 1 nội 

dung số 01; dự án 9 đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiếu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn ( nguồn vốn sự nghiệp).  

 - Tổ chức, triển khai chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Quyết 

định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. 

10. Nội vụ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng: 
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- Tiếp tục tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC, 

người lao động; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng 

cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện, viên chức và công tác đánh giá, phân loại 

hàng năm theo quy định 

- Tiếp tục tham mưu rà soát xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện khi Bộ ngành có thông tư hướng dẫn mới. Thực hiện quy trình giải 

thể Phòng Y tế sau khi đề án đã được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện. 

-  Ban hành quyết định xếp lương theo trình độ đào tạo đối với đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã. Tiếp tục đề xuất bố trí biên chế công chức cấp xã đảm bảo 

đủ số người làm việc theo quy định. Tham mưu thực hiện điều động cán bộ, công 

chức cấp xã theo quy định. Thực hiện xếp lương, hưởng phụ cấp chức vụ đối với 

cán bộ, công chức cấp xã khi thay đổi trình độ đào tạo. 

- Tiếp tục huyện kiểm tra công tác CCHC theo Kế hoạch đã ban hành; 

Thông báo kết luận kết quả kiểm tra đối với các xã được kiểm tra. Thực hiện tự 

chấm điểm chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã năm 2022 sau khi UBND tỉnh ban 

hành Bộ chỉ số CCHC năm 2022 và các văn bản hướng dẫn chấm điểm. 

- Chỉ đạo UBND các xã thường xuyên nắm tình hình hoạt động của người 

đại diện điểm nhóm và tâm tư nguyện vọng của người dân trong điểm nhóm; 

Hướng dẫn điểm nhóm làm hồ sơ thay đổi người đại diện, thay đổi địa điểm sinh 

hoạt nếu các điểm nhóm có nhu cầu thay đổi. Chỉ đạo UBND các xã theo dõi nắm 

tình hình các điểm nhóm có ý định làm nhà sinh hoạt đạo dưới danh nghĩa nhà ở. 

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 theo kế hoạch. Tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng đột xuất (nếu có). Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện. 

11.  Tư pháp 

- Triển khai thực hiện công tác Tư pháp theo kế hoạch; Thực hiện có hiệu 

quả công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, 

đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về đăng 

ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024; số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ sổ hộ 

tịch theo lộ trình đã được phê duyệt Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước đối với các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, hướng dẫn, 

giải dáp, vướng mắc các xã để naang cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng 

nhu cầu của người dân. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL 

theo quy định; thực hiện rà soát thường xuyên và rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực 

theo quy định.  

- Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp 

vụ công tác hòa giải cho tổ trưởng, hòa giải viên năm 2022. 

 

12. Thanh tra, tiếp công dân 
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- Tổ chức công bố kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra các công trình 

theo cơ chế đặc thù của Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/20216 của Chính 

4 phủ; Công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Huy 

Giáp; xây dựng báo cáo, dự thảo Kết luận thanh tra ban quản lý chợ tại các xã 

Xuân Trường, Hưng Đạo, Huy Giáp, Sơn Lộ; Công bố quyết định thanh tra, 

nghiên cứu hồ sơ tài liệu; tiến hành kiểm trực tiếp tại cơ sở đối với cuộc thanh tra 

đất đai tại xã Sơn Lộ; Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2023. 

- Duy trì công tác tiếp công dân tại cơ quan và phối hợp với Ban tiếp công 

dân huyện tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân. Theo dõi 

nắm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên 

địa bàn huyện để có hướng giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh tình trạng đơn thư 

vượt cấp, kéo dài. Xây dựng dự thảo kế hoạch tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

năm 2023. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về công tác phòng, 

chống tham nhũng, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị 

định 59/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; Xây dựng dự thảo kế hoạch 

phòng chống tham nhũng năm 2023. 

13. Quốc phòng - An ninh 

Củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là tại các địa 

bàn trọng điểm. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh, công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. 

Xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

cho các đối tượng. Duy trì tốt quy chế giao ban giữa các lực lượng theo Nghị định 

03/2019/NĐ-CP, Nghị định 02/2020/NĐ-CP, Nghị định 160/2018/ND-CP của 

Chính phủ ở các cấp. 

Chủ động nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo đúng 

tình hình có liên quan đến ANTT để kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp 

bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cùa địa phương. Bảo đảm an 

ninh trật tự hên địa bàn, bảo đảm an toàn các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan 

trọng, các đoàn làm việc của Trung ương, của tỉnh đến thăm và làm việc tại địa 

phương. 

Tập trung phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, tội phạm 

và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường; làm tốt công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản; làm tốt công tác giáo 

dục, quản lý đối tượng tại địa bàn; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án và 

tin báo đang thụ lý. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn, kiếm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; duy 

trì giải tỏa trật tự hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn. Tăng cường kiểm tra, 

quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; tiếp tục triển 

khai công tác cấp Căn cước công dân; triển khai thực hiện Đe án phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
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gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả 

với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

 

14. Ngoại vụ - biên giới, hoạt động các tổ chức Phi chính phủ 

Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã biên giới tăng cường công 

tác tuyên truyền nội dung 03 văn kiện pháp lý biên giới, đặc biệt là Hiệp định về 

quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; ý nghĩa việc ký 

kết huyện hữu nghị quốc tế với Nà Po (Trung Quốc) đến toàn thể cán bộ, Đảng 

viên và quần chúng nhân dân, các em học sinh trên địa bàn huyện; 

Thường xuyên trao đổi với huyện Nà Po (Quảng Tây - Trung Quốc về công tác 

liên quan đến quản lý biên giới; tổ chức gặp gỡ, hội đàm để thống nhất việc xây dựng 

các công trình trên biên giới và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới;  

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 

10, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;  
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- TT UBMTTQ VN huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 
- LĐVP và các CV; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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