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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: Đến thời điểm hiện nay, bà côn nông dân trên địa bàn huyện 

đã thu hoạch xong vụ mùa năm 20221, đang tiến hành làm đất sản xuất vụ Đông - 

xuân 2022-2023; Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương gieo trồng vụ đông 

xuân đúng thời vụ, phấn đấu thực hiện đạt diện tích theo kế hoạch được giao. 

 * 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 đông 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 ở một vài nơi. 

 * Thú y: Tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh cho đàn vật nuôi 

trong mùa đông; cung ứng đầy đủ Vác xin, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêm phòng; 

tập huấn kỹ thuật cho người tham gia trực tiếp tiêm phòng và cán bộ thú y, khuyến 

nông viên các xã, thị trấn triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

 * Lâm nghiệp: 

- Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ việc đốt 

nương làm rẫy. Tăng cường công tác đưa cán bộ Kiểm lâm xuống địa bàn làm tham 

mưu cho Cấp uỷ và Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

                                           
1
Lúa mùa: Gieo cấy được 2.614,85/2.446 ha, năng suất đạt 40,5 tạ/ha; sản lượng: 10.589,36/10.243,2 tấn = 103,3 % 

chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; - Ngô mùa: 4.925/4.926,5 ha, năng suất đạt 27,28 tạ/ha; sản lượng 

đạt 13.435,63 /13.414,9 tấn = 100,1 % chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu; - Đậu tương: 110,83/118 ha, 

năng suất đạt 6,68 tạ/ha; sản lượng đạt 73,98/76,7 tấn = 96,45% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu;- 

Lạc: 27,2/38 ha, năng suất đạt 18,97 tạ/ha; sản lượng đạt 51,61/67,3 tấn = 76,69% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và 

huyện phấn đấu;- Sắn:1.385,9/580ha, năng suất đạt 107,9 tạ/ha, sản lượng đạt 14.862,86/6.240,8 tấn = 238,1% kế 

hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn đấu; - Mía:11,67/6,4 ha, năng suất đạt 197,72 tạ/ha; sản lượng đạt 230,74 

/72,3 tấn = 319,1% chi tiêu kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu;  
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củng cố, thành lập, kiện toàn các Ban chỉ huy, tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng. 

Đến nay trên địa bàn huyện đã có 16 xã và 1 thị trấn đều có Ban chỉ huy PTDS, 

PCCR và PCTT&TKCN và 146 tổ đội ở các cơ sở sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng 

xảy ra; Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp thông qua việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân trên các 

xã, thị trấn.  

- Tuyên truyền vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện trồng 

rừng theo kế hoạch, kết quả 11 tháng đầu năm trồng được 39.801 cây phân tán các loại. 

- 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 trong 11 tháng đầu năm cụ thể như sau: 

+ 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 các loại đạt 100% chỉ tiêu. 

- Trong 11 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý 22 vụ vi phạm trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp, trong đó::  

+ Vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng: 04 vụ  

+ Vi phạm quy định về phát triển rừng, bảo vệ rừng: 15 vụ 

+ Vi phạm quy định về quản lý lâm sản: 03 vụ 

- Khối lượng Lâm sản tịch thu: 3.191 m3 gỗ thông thường và 08 gốc cây si 

có trọng lượng 150kg. 

- Số tiền phạt thu nộp ngân sách là: 93.500.000đ. 

* Khuyến nông - khuyến lâm: 

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường 

công tác  tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân sản xuất vụ đông 

xuân 2022-2023, cung ứng đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...đảm 

bảo phục vụ sản xuất vụ đông xuân theo kế hoạch. 

* Công tác thuỷ lợi: 

- Chỉ đạo UBND các xã, Thị trấn rà soát các hệ thống kênh mương, công trình 

thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai để tổ chức khắc phục, sửa chữa từ nguồn kinh phí hỗ 

trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 chuẩn bị phục vụ tưới 

tiêu cho sản xuất vụ Đông - Xuân 2022 – 2023 và vụ Mùa năm 2023. 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ cức Thuỷ lợi cơ sở triển 

khai thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 232/KH-

UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 về Bảo dưỡng, sửa chữa 03 tuyến mương tại địa 

bàn 03 xã Cốc Pàng, Thượng Hà và Cô Ba với tổng số vốn đầu tư bảo dưỡng, sửa 
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chữa là 762.502.000 đồng và Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 14/9/2022 của 

UBND huyện về việc mua ống dẫn nước thủy lợi hỗ trợ xóm Po Pán, xã Bảo Toàn 

và xóm Bản Piậy, xã Hồng Trị từ nguồn kinh phí Bảo vệ đất trồng lúa năm 2022 

nhằm khắc phục những khó khăn về thiếu nước tưới tiêu. 

* 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 

bền vững. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai lập kế hoạch, xây dựng các 

dự án, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các 

chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết 48/2020/NQ-HDND của Hội đồng 

nhân tỉnh Cao Bằng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.  

* 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. 

 2.  Công nghiệp - Xây dựng 

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thu công nghiệp đến tháng 11/2022 ước 

đạt 15,501/16,7 tỷ đồng và bằng 92,8% kế hoạch huyện giao. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện chủ 

yếu là các mặt hàng sản phẩm truyền thống tại địa phương sản phẩm gia công từ 

kim loại sắt, inox, nhôm kính... và sản phẩm vật liệu xây dựng đá dăm các loại, cát 

nghiền từ đá vôi.  

+ Điện sinh hoạt:  

- Số liệu thống kê điện tính đến thời điểm báo cáo tỷ lệ dân cư được sử dụng 

điện được duy trì ổn định chưa có biến động. Qua thống kê sơ bộ theo số lượng 

đăng kí 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 

20212025. Phối hợp với cơ quan Điện lực Bảo Lạc tuyên truyền về an toàn điện, 

bảo vệ hành lang đường điện cao áp. 

+ Xây dựng cơ bản: 

- Quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng: Tiếp tục thực hiện chức năng 

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 báo cáo tiếp nhận 05 hồ cấp giấy phép xây dựng, hiện nay đã thực hiện 
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cấp phép và trả kết quả 04 hồ sơ, còn 01 hồ sơ đang thẩm định. 

- Tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 

thuộc các nguồn vốn ngân sách theo phân cấp; tiếp tục phối hợp với các chủ đầu 

thẩm định các dự án, công trình theo quy định. 

- 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, 

trong kì báo cáo phối hợp với các chủ đầu tư xác định cự ly vận chuyển đến chân 

công trình được 05 công trình, dự án thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. 

Phối hợp thẩm định giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện để công 

bố giá theo quý. 

+ Giao thông: 

 Công tác bảo dưỡng thường xuyên: kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu công tác 

BDTX đường huyện, đường Tỉnh do huyện quản lý 288,17km. Trong đó, đường 

Tỉnh 125,9km, đường huyện 162,27km. Đôn đốc các xã thực hiện quản lý bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường xã 562,2km bảo đảm giao thông an toàn, 

thông suốt. Tổ chức thẩm định hồ sơ xây dựng công trình giao thông được 06 công 

trình. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nan 

giao thông. Xây dựng văn bản đôn đốc các xã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

trong xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông; Đôn đốc các xã 

thị trấn thực hiện báo cáo công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện. 

+ Thương mại – dịch vụ  

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại, an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Các văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các hộ kinh doanh thực 

hiện các quy định về hoạt động thương mại, các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh 

doanh. Phối hợp, tham gia tổ công tác thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh 

thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không 

rõ nguồn gốc xuấ xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đội QLTT tiến hành kiểm 

tra, rà soát, nhận thấy hoạt động buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không có diễn biến phức tạp, nổi cộm. Thường 

xuyên nắm bắt tình hình thông tin về các hoạt động thương mại trên địa bàn. Tình 

hình mặt bằng giá cả thị trường tương đối ổn định, một số mặt hàng thiết yếu ảnh 

hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh không có biến động lớn. Các hoạt động liên 

quan đến tiêu dùng, dịch vụ thương mại có chiều hướng phát triển ổn định. Trong 

tháng 11 không phát hiện, xử lý vi phạm nào liên quan tới hoạt động sản xuất và 

buôn bán hàng giả.  

4. Quy hoạch, Kế hoạch, đầu tư, giải ngân: 

+  Quy hoạch, kế hoạch: 

- Về lĩnh vực Quy hoạch: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước 
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về quy hoạch; phối hợp với UBND các xã đôn đốc đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện 

hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM đối với 16 xã giai đoạn 2022 - 2030. Đối với đồ 

án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc giai đoạn 2021-2030, phối hợp với 

đơn vị tư vấn, Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, đồ án thực hiện các trình tự thủ tục 

để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ 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: Có 09 hồ sơ được thẩm định.  

- Đối với nguốn vốn đầu tư XDCB, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 

Chỉ tiêu các nguồn vốn được giao trong năm 2022 : 93.626 triệu đồng, đến thời 

điểm 10/11/2022 giải ngân được 22.615 triệu đồng bằng 24% so với kế hoạch giao.  

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm 10/11/2022: giải ngân 

được: 11,471/12,011 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch được giao. 

5. Tài chính, tín dụng, ngân hàng 

Thu ngân sách: Trong 11 tháng đầu năm số thu ngân sách đạt tỷ lệ khá cao 

so với dự toán được giao, một số khoản thu đã thu vượt so với dự toán: Thu từ 

doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý thu đạt 105,4%; thu thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp đạt 142,2%; Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của 

NHNN đạt 611%; thu khác ngân sách đạt 173,5%; thu phí lệ phí đạt 108,9%; thu 

tiền thuê mặt đất mặt nước đạt 108,1%.... So với cùng kỳ năm 2021 đạt 90,7%.  

Nhìn chung nguồn thu của huyện không ổn định, thu chủ yếu từ khu vực 

ngoài quốc doanh, thu phí lệ phí, lệ phí trước bạ và một số nguồn thu khác. Một số 

đơn vị, xã, thị trấn chưa tích cực, thiếu chủ động trong triển khai nhiệm vụ thu ngân 

sách ngay từ những tháng đầu năm. Chưa tập trung rà soát thu từ một số lĩnh vực 

như: hoạt động kinh doanh vận tải, bất động sản, xây dựng cơ bản tư nhân, cho 

thuê tài sản, cho thuê mặt bằng, nhà trọ… 

 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 10/11/2022 thu được 19.587,084 triệu đồng bằng 

90,6% chỉ tiêu tỉnh giao (21.600 triệu đồng); và bằng 86,7% so với chỉ tiêu huyện 

giao (22.600 triệu đồng) và bằng  91,4% so với cùng kỳ 2021. Ước thực hiện đến 

31/12/2022 huyện phấn đấu thu đạt và vượt so với chỉ tiêu huyện giao 22,6 tỷ đồng. 

Về số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao cho các các xã, Thị trấn 

thực hiện đến 10/11/2022 thu được 2.116 triệu đồng/2.800 triệu bằng 76% chỉ tiêu 

giao. Tuy nhiên số thu của các số xã vẫn còn đạt thấp. Có 06 xã thu đạt cao nhất: 

xã Bảo Toàn thu đạt 302%; Khánh Xuân thu đạt 94%; Sơn Lập thu đạt 87%; 

Thượng Hà thu đạt 86%; Cô Ba thu đạt 86%; Hưng Thịnh thu đạt 80%. Có 10 xã 

thu trên 50%. Có 01 xã thu đạt thấp nhất: Sơn Lộ thu đạt 44%. 
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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.  

Về chi thường xuyên : Thực hiện dự toán ngân sách được giao từ đầu năm 

và một số nhiệm vụ chi được bổ sung, các đơn vị sử dụng ngân sách đã triển khai 

thực hiện đảm bảo đúng 5 chế độ, định mức quy định, các đơn vị đã xây dựng kế 

hoạch chủ động rút kinh phí tại Kho bạc theo đúng quy định của Luật ngân sách và 

chế độ tài chính hiện hành, nên cũng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên 

môn được giao; ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, Uỷ ban nhân dân 

huyện chỉ đạo các đơn vị phòng chuyên môn, các xã, thị trấn được giao một số 

nhiệm vụ phát sinh đã được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác kiểm soát chi 

được cơ quan Kho bạc nhà nước, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, 

kiểm soát đảm bảo đúng chế độ, định mức, trong giao dịch luôn tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách song vẫn đảm bảo Luật định. Trong quá trình 

thực hiện các đơn vị sử dụng ngân sách đã chủ động rà soát nhiệm vụ chi của đơn 

vị để bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị trên cơ sở định mức đã được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh quy định. Các đơn vị đã chủ động bám sát dự toán được giao 

trong năm, từ đó xây dựng định mức chi phù hợp với điều kiện thực tế của từng 

ngành, đơn vị, trong 11 tháng đầu năm 2022 các đơn vị dự toán thực hiện tốt việc 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

chuyên môn của từng ngành. 

Tổng chi ngân sách đến 10/11/2022 đạt: 411.791 triệu đồng2. 

Về giải ngân các nguốn vốn đầu tư XDCB, các chương trình mục tiêu Quốc 

gia: Chỉ tiêu các nguồn vốn được giao trong năm 2022 : 93.626 triệu đồng, đến 

thời điểm 10/11/2022 giải ngân được 22.615 triệu đồng bằng 24% so với kế hoạch 

giao. Tình hình giải ngân các nguồn vốn11 tháng đầu năm 2022 đã giải ngân được 

96% so với kế hoạch giao đầu năm (11,471/12,011 tỷ đồng). Giải ngân vốn các 

chương trình mục tiêu quốc gia bổ sung trong năm đạt 14% (11,143/81,615 tỷ 

đồng). Các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục hồ sơ, và tiến hành 

thi công. Tuy nhiên, do nguồn vốn bổ sung về chậm các công trình khởi công mới 

đang thi công chưa có khối lượng để thanh toán, do đó ảnh hưởng đến việc giải 

ngân các nguồn vốn. 

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. 

6. Phát triển Doanh nghiệp và Hợp tác xã 

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

các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả 

                                           
2 Trong đó: Chi thường xuyên : 324.758 triệu đồng; - Chi đầu tư XDCB và CTMT : 22.615 triệu đồng - Chi cho 

vay: 400 triệu đồng; - Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 64.018 triệu đồng; 
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đến ngày 10/11/2022: Tổng số hợp tác xã: 29; Số hộ ĐKKD mới: 96 hộ; thay đổi 

nội dung đăng ký kinh doanh: 67 hộ; chấm dứt hoạt động kinh doanh: 27 hộ; tạm 

ngừng hoạt động: 25 hộ; tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: 01. 

7. Tài nguyên - Môi trường 

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

  - Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc theo quy định; 

Thành lập tổ công tác và ban hành Kế hoạch kiểm tra nguồn gốc sử dụng các thửa 

đất do nhân dân đang chiếm dụng quản lý; công tác môi trường; việc đổ đất thải tại 

tổ dân phố 5 thị trấn Bảo Lạc. Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thống kê đất 

đai năm 2022 trên địa bàn huyện. 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. 

  + Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

  - Tiếp nhận 02 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 01 hồ sơ; 01 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; 

Tiếp nhận 02 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã trả kết 

quả 01 hồ sơ; 01 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.  

  + Thu hồi đất, Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

  - 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. 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. 

  - Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB, tiến hành chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện giải phóng mặt bằng công 

trình: Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng (155) ra các mốc 520 đến 534. 

  - Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng Di tích lịch sử Chùa Vân An. 

  - Ban hành Quyết định phê duyệt phương án và dự toán thực hiện giải phòng mặt 

bằng, thông báo thu hồi đất, chi trả tiền Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá 

nhân công trình: Trụ sở công an xã Khánh Xuân và Trụ sở công an xã Thượng Hà.  

  - Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và thực hiện các thủ tục thu hồi đất thực hiện công trình: Trụ sở UBND xã 

Thượng Hà. Bàn giao mặt bằng các công trình, dự án đã hoàn thành GPMB cho chủ 

đầu tư theo quy định, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện 

bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án có thu hồi đất. 

 + Giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cấp huyện triển 

khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho nhóm tư vấn 
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cộng đồng Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao 

Bằng”. Chỉ đạo 06 xã điểm thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng” tiến hành tổ chức, tuyên truyền cho các đối tượng 

tại cấp xã. 

 + Công tác Tài nguyên nước - khoáng sản  

- 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.  

  + Công tác Bảo vệ môi trường 

   Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cung cấp thông tin, số liệu về tình hình phát 

sinh, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2022. 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.  

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, xã hội 

a) Văn hóa, thể thao 

- 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. Kiểm tra, hướng dẫn công tác bình xét danh hiệu Gia đình Làng, 

bản văn hoá năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao 

và lễ hội; tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh về dịch vụ văn hóa, 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; 

- Các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, nhất là dịp tổ chức kỷ niệm ngày Đại 

đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

tại các khu xóm, nhân dân có dịp giao lưu, thể hiện các các làn điệu dân ca, đã góp 

phần tích cực vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện;  

- Công tác thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển; trong tháng, hướng 

dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao nhân dịp ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc được đông đảo quần chúng tham gia, tạo không khí thi đua 

sôi nổi, đoàn kết. 

- Công tác du lịch có chiều hướng phát triển, khách du lịch trong và ngoài 

nước biết và đến tham quan, nghỉ lại tại địa bàn huyện Bảo Lạc ngày một tăng sau 

khi huyện tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa du lịch và chợ tình Phong lưu năm 

2022 đến nay. Tổng số lượt khách đến nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện 

(tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 13/11/2022) là 1.257 lượt người; Trong đó: 

Khách trong nước 734 lượt người, khách nước ngoài 523 lượt người. 

b) Y tế: 

 - Công tác Y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt trú trọng đến công 
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tác phòng chống dịch COVID-19, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 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; phát hiện, điều trị kịp thời cho các 

trường hợp nhiễm COVID-19; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong việc tiêm vắc xin COVID-19; tiếp tục “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm chủng, không để sót, lọt đối tượng trong 

chỉ định tiêm.  

 - Tăng cường 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 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; kiểm tra kiểm tra các 

cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn huyện Bảo Lạc; Tổng kết công 

tác dược và mỹ phẩm năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.  

 - Trong tháng, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện 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, năm 2023. Chấm Tiêu chí Quốc gia về y tế xã ( TCQGVYTX): 01 xã 

mới (xã Khánh Xuân) và 04 xã duy trì (Xuân Trường; Sơn Lập; Cốc Pàng; Cô Ba) 

năm 20222 . Hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ Tiêu chí QGVYTX tỉnh Cao Bằng. Kiểm 

tra, giám sát, tổng khám sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an nhân dân 

17 xã, thị trấn. Tổng số khám sơ tuyển: 374, đủ điều kiện tham gia khám sức khoẻ 

tại huyện: 217 (Quân sự: 189, Công an 28); Giám sát thực hiện việc chi trả kinh 

phí theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP đến ngày 09/11/2022 chi trả 13/17 xã, thị trấn 

với 400 đối tượng, tổng số tiền 800.000.000đ. 

 - Tổng số lần khám chữa bệnh trong tháng: 6.176 lượt.  

c) Giáo dục - Đào tạo 

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

chuyên môn tại các bậc học; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực 

hiện công tác chuyên môn, thực hiện tốt chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh 

trên địa bàn huyện, cụ thể thông qua các hoạt động như sau:  

- Chỉ đạo các trường Mầm Non 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. Tổ chức 

sinh hoạt chuyên môn theo cụm khối thi đua các trường nhằm nâng cao chất lượng 

thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cấp phát tài 

liệu, học liệu thực hiện Chương trình GDMN cho CBQL và GVMN các trường. Tổ 

chức tập huấn chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho CBQL và GVMN cốt cán 

(ngày 29/11/2022). Phối hợp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng tổ 

chức kiểm tra, khám sàng lọc phát hiện sớm trẻ khuyết tật năm học 2022-2023 được 

08 trẻ/11 trẻ. 
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- Chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kì giữa học kỳ I năm học 

2022- 2023 đối với môn Tiếng Việt, Toán lớp 4, lớp 5. Thành lập đoàn kiểm tra công 

tác chuyên môn trường PTDTBT TH Hưng Đạo; Lựa chọn CBQL, giáo viên nghiên 

cứu, góp ý bản mẫu SGK lớp 4 năm học 2023- 2024. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi 

cấp trường năm học 2022- 2023, có 15/17 trường tổ chức hội thi (riêng trường 

PTDTBT TH&THCS Cô Ba và trường PTCS Sơn Lập giáo viên không đủ điều kiện 

tiêu chuẩn tham dự thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư quy định nên không tổ chức 

hội thi). Các trường đã thực hiện nghiêm túc phương án tổ chức dạy học môn Tiếng 

Anh, Tin học đối với lớp 3 tại các điểm trường theo kế hoạch đã xây dựng. 

- Thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề chương trình GDPT năm 2018 và toàn 

diện đối với trường PTDTBT THCS Xuân Trường. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh 

yếu, kém để nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt việc ôn luyện, bồi 

dưỡng học sinh và tổ chức thi chọn HSG lớp 9. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, GVCN 

giỏi và Điền kinh cấp trường xong trước tháng 12/2022. Chỉ đạo tổ chức triển khai 

cuộc thi Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2022-2023. 

- Thực hiện tốt công tác Giáo dục dân tộc, Giáo dục thường xuyên, công tác 

GDDT&HSSV, đặc biệt là thực hiện đúng các chế độ chính sách cho học sinh; 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm 

khi nấu ăn bán trú. Các trường mua thực phẩm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho 

HS theo quy định. Chuẩn bị kho, phương tiện vận chuyển để nhận gạo cho học sinh 

theo Nghị định 116, học kì I năm học 2022-2023. 

- Chỉ đạo các TTHTCĐ các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học 

cùng cấp tham mưu cho UBND xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá 

và hoàn thành thủ tục Quyết định công nhận kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" 

cấp xã năm 2022, báo cáo tổng kết năm 2022 và xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt 

động năm 2023. Thành lập Hội đồng đánh giá Đơn vị học tập năm 2022 theo Thông 

tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hoàn thành hồ sơ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 gửi tỉnh theo 

quy định; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng phục vụ đoàn kiểm tra PCGD, XMC 

tỉnh Cao Bằng ngày 25/11/2022. Các trường tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi các 

môn văn hóa cấp trường đối với tất cả các khối lớp cấp THCS năm học 2022-2023. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 

2022-2023. 

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

10, 11 và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên; rà soát điều chỉnh nhu 

cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, tiếp nhận phiếu 

bổ sung lý lịch viên chức năm 2022, hướng dẫn các trường có thay đổi nhân sự 

kiện toàn lại hội đồng trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và cử giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội (thực hiện theo điều lệ).  

- Tổng hợp hồ sơ, chứng từ phát tiền học sinh hưởng chế độ chính sách học 

kỳ I năm học 2022 - 2023; Hướng dẫn các trường lập chứng từ phát tiền hưởng chế 

độ chính sách học sinh năm học 2022-2023. Hướng dẫn các trường thu học phí và 



11 

 

chính sách cấp bù miễn, giảm học phí năm học 2022 – 2023. Thanh toán các chế 

độ chính sách của các đơn vị trường trong học kỳ II năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo các trường thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày 

nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022) và các phong trào thi đua, các cuộc 

vận động lớn của ngành theo kế hoạch.  

   d) An sinh xã hội và việc làm 

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

 - Thực hiện công tác điều tra thông tin thị trường lao động (Cung - Cầu lao 

động); Giới thiệu Công ty triển khai tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng năm 2022. Tổ chức hội nghị phổ biến chính sách việc làm, thông tin 

thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động, hướng dẫn điều tra Cầu lao 

động tại 08 xã với hơn 400 lượt người nghe. Tiến hành khảo sát thống kê nhu cầu 

đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2023 theo kế hoạch số 276/KH-

UBND ngày 10/10/2022. 

- 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. Đến 31/10/2022 có 95 lao động đã đi học tập tại 

trường Cao đẳng Than - KS Việt Nam.  

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

nghèo, đối tượng xã hội:  

- Tổng hợp kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 20223; 

tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa 

bàn huyện.   

  - Tham mưu thẩm định đối tượng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; hộ BTXH ở 

vùng có điện, tiêu thụ dưới 50Kwh; hộ BTXH sống ở vùng chưa có điện lưới; hộ 

DTTS sống ở vùng chưa có điện lưới qúy III/2022; Hướng dẫn, tổng hợp hỗ trợ 

tiền điền quý IV/2022 theo quy định.  

  - Thẩm định, gia hạn thẻ BHYT trong tháng 11 cho các đối tượng người dân 

tộc thiểu số, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện chi trả chế độ chính 

sách, bảo trợ xã hội cho các đối tượng thụ hưởng4. 

+ Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội:  

 - Phối hợp thực hiện cuộc vận động tập trung phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

                                           
3
 Kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo sơ bộ cuối năm 2022: Tổng số hộ dân trên địa bàn: 11.248 hộ. Trong đó: - Tổng 

số hộ nghèo: 5.372/11.248 hộ, chiếm 47,76 % số hộ trên địa bàn toàn huyện. -Tổng số hộ cận nghèo: 1.337/11.248 

hộ, chiếm 11,89 % tổng số hộ dân trên địa bàn toàn huyện 
4
 - Cấp thẻ BHYT: 95 thẻ cho hộ DTTS, 106 thẻ cho hộ nghèo; - Công tác Bảo trợ XH; tăng mới đối tượng BTXH 

373 người; - Hỗ trợ mai táng phí đối tượng BTXH: 11 hộ gia đình, tổng số tiền: 77.400.000đ. - Quản lý, theo dõi 

chi trả trợ cấp tháng 10 đối tượng bảo trợ xã hội cho 2.237 người tổng số tiền 1.128.060.000 đ; - Lập hồ sơ hỗ trợ 

đột xuất hộ gia đình nhà ở bị cháy hoàn toàn: Hoàng Văn Khính, xóm Nà Bốp, xã Cô Ba với số tiền: 40.000.000đ. 

- Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cho 84 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại phòng với 

số tiền: 150.000.000đ.  
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xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các thôn, bản 

thuộc địa bàn huyện năm 2022.  

 + Công tác bảo trợ trẻ em: 

- Ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em; Công văn Hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực Bảo vệ trẻ em 

cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc; Xây dựng Dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt 

động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Bảo Lạc; Ban hành Công văn Hướng dẫn tổng hợp 

rà soát nhu cầu cứu đói Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

 - Lập danh sách 250 hộ nghèo (gồm 05 xã, thị trấn: Huy Giáp, Hồng Trị, 

Hưng Đạo, Thị Trấn, Bảo Toàn) nhận quà của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng; 

Hỗ trợ Đoàn dự thi các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai 

nạn thương tích và Luật trẻ em. Số tiền: 3.000.000đ.  

+ Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ  

- Hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2022) và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022;  

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 

+ Công tác Người cao tuổi  

- Ban hành công văn hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai Đề án số 06/CP 

của Chính phủ về phối hợp với ngành công an thực hiện thu thập thông tin hội viên, 

người cao tuổi; Công văn chỉ đạo việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn huyện. 

e) Thông tin và truyền thông 

- Thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ 

Văn Ngân(1902 - 2022); Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952; 

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân 

tử vong do tai nạn giao thông" năm 2022. 

- Ban hành công văn chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền thiết yếu. Công văn đôn đốc tham gia chương trình bồi dưỡng về 

chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã, công văn chỉ đạo đăng ký danh mục 

thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Phòng Văn 

hóa và thông tin. 

f) Khoa học và công nghệ: 

Triển khai các văn bản cấp trên về lĩnh vực khoa học công nghệ, tham dự các 

hội nghị, hội thảo liên quan do sở khoa học - công nghệ tổ chức hoặc chủ trì. 

Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của cơ quan trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch, tổ 

chức đáng giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin 

hiện có. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với UBND tỉnh và các 

cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra kết nối và vận hành hệ thống họp trực tuyến 
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giữa tỉnh và huyện, giữa huyện đến các xã, thị trấn. Thực hiện tốt việc quản lý công 

nghệ thông tin, quản trị mạng, phối hợp hướng dẫn các xã thực hiện hệ thống quản 

lý văn bản Ioffice; quản lý, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hệ thống 

báo cáo có hiệu quả. Phối hợp, cung cấp các nội dung để đăng tải trên trang thông 

tin điện tử huyện.  

g) 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. 

- Trong tháng 11, UBND huyện đã 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 phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch 

thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; Triển khai thực hiện nguồn 

vốn được phân bổ năm 2002 cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã, Thị trấn thực hiện các hợp phần của 

chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng. 

Tích cực đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn lập kế hoạch, đề xuất nội dung, 

danh mục dự án thực hiện  chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; 

- Tiếp tục thực hiện chính sách cho người có uy tín theo Quyết định 

số 12/2018/QĐ-TTg của Chính phủ, thực hiện quy trình rà soát, thay thế, bổ sung, 

kiện toàn người uy tín năm 2022 theo quy định; Thường xuyên nắm tâm tư, nguyện 

vọng, khích lệ người có uy tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong vùng 

đồng bào dân tộc. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Thường xuyên theo 

dõi,  thống kê số lượng các cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 

huyện. Phối hợp với Ban Dân tộc, chọn cử đại biểu tham dự lớp tập tập huấn nâng 

cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống tai tỉnh Thái Nguyên. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi trên địa bàn huyện Bảo Lạc; Chọn cử đại biểu tham dự các lớp bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

 

III. NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA  

1. Nội vụ: 

+ Công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức: 

Về chế độ, chính sách: Thẩm định danh sách và 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 
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huyện và Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Rà soát nâng lương tháng 11 cho viên 

chức ngành Giáo dục và đào tạo. Thẩm định danh sách viên chức ngành Giáo dục 

& Đào tạo được hỗ trợ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP. 

Tổ chức bộ máy, biên chế: 

- Ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

huyện Bảo Lạc trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc. Xây dựng phương án 

quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026. 

- Hoàn thiện hồ sơ giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý 

nhà nước về Y tế cho Văn phòng HĐND & UBND huyện thực hiện trình Phòng 

Tư pháp tham mưu thẩm định để chuẩn bị trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 

thông qua. 

- Ban hành công văn đôn đốc xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và có văn bản 

góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

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

- 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. 

- Ban hành Quyết định xếp lương theo trình độ đào tạo cho 04 cán bộ cấp xã; 

Quyết định điều động công chức cấp xã chuyển vùng ra ngoài huyện 

- Thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đình 

Phùng, Kim Cúc, Phan Thanh 

       + Công tác Cải cách hành chính 

Xây dựng văn bản góp ý bộ chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022. Ban hành  

Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Ban 

hành Kế hoạch sáng kiến giải pháp cải cách hành chính năm 2022 

+ Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo 

- Xây dựng Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 

10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tôn giáo trong tình hình 

mới; 

- Chỉ đạo UBND các xã quản lý tốt người dân theo đạo, tuyên truyền thực hiện 

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

Chỉ đạo các xã hướng dẫn các điểm nhóm đăng ký nội dung sinh hoạt năm 2023, 

khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các 

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

dân theo đạo. 

+ Công tác Thi đua Khen thưởng 

- Ban  hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn 

huyện, Quyết định kiện toàn khối thi đua các trường học năm học 2022-2023. 
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- Xây dựng Dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm trên địa bàn 

huyện Bảo Lạc; tổ chức xin ý kiến góp ý của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị 

tham gia khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện. 

- Ban hành Công văn thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ sáng kiến đề nghị 

công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở để xét tặng danh hiệu 

thi đua năm 2022. 

- Ban hành Quyết định khen thưởng cho 08 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành 

tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thượng Hà và xã Cốc Pàng; 03 

tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong Cao điểm 100 ngày tuyên truyền, đấu 

tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; 04 tập thể và 06 cá nhân hoàn 

thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng cháy chữa cháy tại xã Đình Phùng. 

2. Tư pháp 

-  Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ 

thống hóa văn bản QPPL; 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. Trong tháng 11 thực hiện thẩm định 02 văn 

bản đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của  Phòng Văn hoá - Thông huyện Bảo Lạc và Phòng Lao động 

- Thương binh và xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn huyện. 

- 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; thường xuyên 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 11 toàn huyện đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện đã thực hiện 

đăng ký khai sinh 133 trường hợp (trong đó: đăng ký khai sinh đúng hạn 47 trường 

hợp; đăng ký khai sinh quá hạn 86 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 45 trường hợp; 

đăng ký khai tử 48 trường hợp ( trong đó quá hạn 17 trường hợp); đăng ký kết hôn 

59 cặp ; xác nhận tình trạng hôn nhân 41 trường hợp( để đăng ký kết hôn); thay đổi 

bổ sung cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 11 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 
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đến giấy khai sinh thì mới đi đăng ký. 

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 32 vụ, hòa 

giải thành 28 vụ, đang tiến hành 4 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. 

3. Thanh tra 

- Trong tháng 11, thực hiện công bố Kết luận thanh tra việc 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 2018 - 2020,  Công bố Quyết 

định thanh tra trách nhiệm việc quản lý đất đai giai đoạn từ 2011 đến 2021.đối với 

một số xã trên địa bàn huyện;  

- Xác minh, làm việc trực tiếp với các 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 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. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, Chủ tịch UBND Thị trấn Bảo Lạc báo cáo kết 

quả thực hiện Kết luận, kiến nghị của Thanh tra trong công tác Chỉ đạo, điều hành 

nguồn vốn sự nghiệp môi trường, việc quản lý thu gom rác thải trên địa bàn Thị 

trấn Bảo Lạc giai đoạn 2016-2021. Đến nay, UBND Thị trấn chưa có Báo cáo kết 

quả thực hiện kết luận thanh tra gửi về UBND huyện. 

- 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. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân 2 lượt, tiếp nhận, tiếp nhận được 03 đơn, 

trong đó 02 đơn kiến nghị, phản ánh; 01 đơn tố cáo. Kết quả giải quyết: Ban Tiếp 

công dân huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra văn bản giao các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện nghiên cứu trả lời: 02 đơn kiến nghị phản ánh. 01 đơn tố 

cáo (nặc danh) không đủ điều kiện để xem xét giải quyết. 

- Theo dõi việc triển khai và thực hiện kế hoạch PCTN năm 2022 đối với các 

cơ quan đơn vị và UBND các xã, Thị trấn; Ban hành công văn số 1664/UBND-TTr 

ngày 7/11/2022 về việc chỉ đạo về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

PCTN, tiêu cực. 

IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH, NGOẠI VỤ, BIÊN GIỚI 

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 
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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. 

2. An ninh: 

- An ninh biên giới: Trong tháng 11, 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, tổ chức sinh hoạt vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. 

- Tai, tệ nạn xã hội: 

Sáng ngày 31/10/2022 phát hiện một người chết tại xóm Nà Chùa, Thị trấn 

Bảo Lạc chưa rõ nguyên nhân, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành điều tra, 

chưa có kết quả. 

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 (Quảng Tây - 

Trung Quốc). 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 11 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 
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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 

khó khăn tồn tại, đó là: Tại một số địa phương, 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 quan tâm thực hiện. 

Công tác thu ngân sách tại cấp xã 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 và hoạt động tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2022 

 

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

- Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tích cực triển khai sản xuất vụ Đông 

xuân 2022 - 2023 đúng thời vụ, đạt diện tích theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo UBND các xã, Thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát hiện trạng các 

công trình thuỷ lượi; nạo vét các kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi nhỏ 

để đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Thực hiện kịp thời công tác hỗ trợ tiền dịch 

vụ công ích thủy lợi đúng mục đích và hiệu quả. 

- 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.  

- Đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền, 

vận động nhân dân tiêm phòng, trồng cỏ, vệ sinh chuồng trại và có biện pháp che 

chắn chuồng trại chống rét nhằm hạn chế thiệt hại sảy ra. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện 

xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình, 

kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc tại cơ sở để có các giải pháp thực 

hiện đạt hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã củng cố, duy trì giữ vững và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xây dựng NTM 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 NTM 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 NTM 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 . 
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2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Quy hoạch, xây dựng cơ bản, 

giao thông 

  + Giao thông: 

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

giao thông. Các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện do cấp trên giao.  

-  Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành khối lượng duy tu, sửa 

chữa đường giao thông, nghiệm thu quỹ IV/2022. Thường xuyên tổ chức phân công 

trực đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổ chức phân công công 

chức tham gia xác minh khối lượng sạt lở các công trình giao thông khi có yêu cầu. 

-  Xây dựng các nhiệm vụ công tác, kế hoạch năm 2023 

   + CN-TTCN, thương mại: 

  - Phối hợp với các cơ quan đơn vị tổng hợp đánh giá các số liệu, mức độ 

hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp -TTCN trên địa bàn huyện. Đôn 

đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường sản xuất an toàn, có hiệu quả đảm 

bảo phục vụ hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng giá trị SX công nghiệp năm 

2022. Rà soát các hoạt động sảng xuất của khối doanh nghiệp, hợp tác xã, thu thập 

số liệu, giá trị sản xuất phù hợp với thực tế đảm bảo đánh giá đúng chỉ tiêu tăng 

trưởng của nhóm ngành sản xuất công nghiệp.  

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt 

động sản xuất kinh doanh thương mại. Đảm bảo ổn định thị trường và hoạt động 

của các chợ trên địa bàn. Theo dõi các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ 

trên địa bàn huyện, các đề tài nghiên cứu đang triển khai và thực hiện trên địa bàn 

theo thẩm quyền. Chú trọng ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Chỉ đạo 

các đơn vị làm chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ liên quan triển khai 

xây dựng một số dự án điện dân sinh các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM, vốn sự nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện. 

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

- Chỉ đạo tổ chức quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng theo phân cấp, tổ 

chức thực hiện việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và tăng cường kiểm tra sự 

tuân thủ các nội dung theo giấy phép xây dựng của các cá nhân theo quy định. Xây 

dựng văn bản để tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước quy hoạch, 

trật tự xây dựng đảm bảo có hiệu quả thiết thực 

- 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: 

Thường xuyên theo dõi các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ trên 

địa bàn huyện, các đề tài nghiên cứu đang triển khai và thực hiện trên địa bàn theo 

thẩm quyền. Chú trọng ứng dụng và chuyển giao 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 

thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện rà soát, bổ 
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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 

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn liền khai thác 

với nuôi dưỡng nguồn thu; chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế, phấn 

đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết của 

HĐND huyện; Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết 

kiệm, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách để đảm bảo cân 

đối ngân sách địa phương; kiểm soát chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách 

- 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, 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. Tìm biện pháp 

tháo gỡ, giải quyết nợ XDCB còn tồn đọng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường. Tổng hợp nhiệm 

vụ lập Quy hoạch huyện Bảo Lạc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng 

hợp chung vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 gửi các Sở Kế hoạch và Đầu trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban 

hành các văn bản thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

- 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. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản, quản lý đầu tư XDCB 

cho các công chức các đơn vị, đặc biệt là cấp xã. Đẩy mạnh vận hành tốt hệ thống 

Tabmis trong hệ thống cơ quan Tài chính và Kho bạc NN đảm bảo thông suốt trong 

công tác quản lý tài chính, ngân sách. 

4. Tài nguyên - Môi trường 

- 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; 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. Thực hiện công tác tuyên truyền và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

bồi thường, tái định cư cho các hộ gia đình thuộc các dự án đang triển khai trên địa 

bàn huyện. 

- Kiểm tra về 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 
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sản chưa khai thác. 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. Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu 

chí 17 về môi trường Nông thôn mới tại các xã. 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 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và 

du lịch trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực 

VH,TT,DL trên địa bàn huyện. 

- 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. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở. 

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trên địa bàn huyện, tạo 

không khí thi đua sôi nổi trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất 

nước. Phát hiện và bảo tồn những nét bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, 

đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. 

- 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 

11,12 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. 

7. Y tế 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn 

xảy ra trên 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. 
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- 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. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu 

việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn theo kế hoạch. Thông báo về tuyển lao động chưa qua đào tạo 

đi học nghề và được bố trí việc làm sau khi học xong tại Trường Cao đẳng Nghề 

Than-Khoáng Sản Việt nam (VINACOMIN) Quảng Ninh. Ban hành Kế hoạch rà 

soát, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2022; Triển khai văn bản thông 

báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2022. 

- Tiếp tục 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 theo quy định.  

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra chương trình giảm nghèo năm 2022; Kế 

hoạch rà soát, thống kê trẻ em năm 2022. 

-  Triển khai hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xã, thị trấn phù hợp với trẻ 

em năm 2022;  Hướng dẫn rà soát gia hạn thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, 

người DTTS, BTXH năm 2023.  

- Tổng hợp nhu cầu cứu đói Tết, giáp hạt năm 2023. Thực hiện Kế hoạch 

kiểm tra công tác An sinh xã hội trên địa bàn, Công tác giảm nghèo năm 2022. 

- Phối hợp với các xã, thị trấn triển khai thực hiện các dự án được giao chủ 

trì trong chương trình MTQGGNBV năm 2022; tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện các dự án chương trình MTQGGNBV năm 2022, đề xuất nhu cầu kinh phí 

thực hiện các dự án CTMTQGGN năm 2023. 

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 
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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: 

- Tiếp tục 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 báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp 

xã, cấp huyện, viên chức và công tác đánh giá, phân loại năm 2022 theo quy định 

- Tiếp tục 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. 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.  
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12. Thanh tra, tiếp công dân 

- Tổ chức công bố Kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo kế 

hoạch; Tổng hợp Báo cáo kết quả, Dự thảo Kết Luận thanh tra đối với cuộc thanh 

tra Ban quản lý 04 chợ xã Huy Giáp, Xuân Trường, Hưng Đạo, Sơn Lộ.  

- Theo dõi việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Thanh tra đã có hiệu 

lực đối với các đơn vị đã được thanh tra.  

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 trình UBND huyện phê duyệt 

- 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. 

-  Nắm tình hình việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của các cơ quan 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn khi có sự thay đổi về vị trí cán bộ công chức để kịp 

thời tổng hợp báo cáo. 

- 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 Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
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dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 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 

11, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 12 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 
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