
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND             Bảo Lạc, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 7,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH 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 đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Tiếp tục thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, các 

mô hình cây đặc sản địa phương. Kết quả đến nay toàn huyện đã cấy lúa vụ mùa 

ước trồng được 2.140,5ha/2.446ha, đạt 87,5% kế hoạch chỉ tiêu giao; Ngô mùa ước 

trồng được: 4.927,3/4.926,5 ha, đạt 100,01% kế hoạch chỉ tiêu giao…1 

- Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện vẫn phát triển bình 

thường. Trong tháng huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng môi trường trên địa bàn huyện2. Thực hiện tốt công tác thu kiểm soát giết 

mổ được: Lợn: 300 con; Trâu, bò: 5 con. 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, không phát 

sinh các ổ dịch lớn. Tuy nhiên trong tháng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên 

vẫn xảy ra một số bệnh trên gia súc, gia cầm như: Bệnh Tụ huyết trùng ở trâu, bò, 

lợn, bệnh gia cầm vẫn xuất hiện rải rác tại một số xóm (Dịch tả lợn Châu Phi tại hái 

xã Kim Cúc và Cô Ba: Tổng số con mắc 12 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 383 

kg. Bệnh tụ huyết trên đàn trâu, bò, lợn số con mắc bệnh 13 con, chết 1 con; tiêu 

chảy, phấn trắng, viêm phổi trên đần trâu, bò, lợn số con mắc 42 con, chết 4 con). 

- Lâm nghiệp: 

Tiếp tục chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo các xã phối hợp 

                                           
1 Lúa nương: 90/108,5ha, đạt 82,9% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn đấu; Đậu tương trồng được: 

95/118 ha, đạt 80,5% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn đấu; Lạc ước trồng được: 31/38 ha, đạt 81,57% kế 

hoạch chỉ tiêu của 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 6,4/6,4 ha, đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao 

và huyện phấn đấu. 
2 Kết quả thực hiện đạt được như  sau: Vacxin LMLM trâu bò thực hiện tiêm được: 11.362/28.250 liều, đạt 40,2% KH 

giao; Vacxin  THT  trâu  bò  thực  hiện  tiêm  được:  11.270/28500  liều  đạt 39,89% KH giao; Vacxin Newcatson gia cầm 

thực hiện tiêm được: 6789/52000 liều. đạt 13 % chỉ tiêu giao; Vacxin Lasota gia cầm thực hiện tiêm được khoảng: 

7448/22500 liều, đạt 31,11 chỉ tiêu giao  Vacxin  Viêm  da  nổi  cục    trâu  bò  thực  hiện  tiêm  được  khoảng: 7383//25000 

liều, đạt 29,5% chỉ tiêu giao. 



2 

 

với BQL rừng phòng hộ rà soát diện tích trồng rừng theo danh sách các hộ gia đình 

đăng ký trồng rừng năm 2022. Để chuẩn bị tiến hành công tác ngoại nghiệp lập hồ 

sơ thiết kế và Dự toán trồng rừng sản xuất năm 2022 theo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh 

giao. 

     - Khuyến nông - khuyến lâm: 

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hoạt động đạt hiệu quả. Tổ chức tư 

vấn hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên vật nuôi, 

cây trồng; Cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y đảm bảo chất lượng, kịp 

thời vụ. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai các mô hình sản xuất. 

- 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 mùa năm 2022. 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. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ký 

hợp đồng đặt hàng để lựa chọn đơn vị, khác thác, vận hành các công trình thủy lợi 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2022. 

- Công tác xây dựng Nông thôn mới: 

Ủy ban nhân dân huyện đã  hối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Cao 

Bằng tổ chức kiểm tra các sản phẩm tiềm năng phát triển thành sản phâm OCOP. 

Qua kiểm tra, lựa chọn ý tưởng sản phẩm huyện tập trung phát triển 04 sản phẩm, 

trong đó: 03 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 04 sao Cụ thể: Phát triển sản phẩm đạt 4 

sao cấp tỉnh: Nếp hương Bảo Lạc; Phát triển sản phẩm đạt 3 sao trở lên: Cao hà thủ 

ô; Ốc nhồi ống trúc; Hoàng sin cô khoai sâm. 

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

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trực ban theo qui định, kiểm tra, rà soát, vận 

động nhân dân di dời nhà ở ra khỏi vùng nguy cớ 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 nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ” đồng thời lập 

dự toán kinh phí khắc phục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. 

2. Công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, KH&CN, giao thông 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì. 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đến tháng 7/2021 

đạt 10,193/16,7 tỷ đồng, đạt 61% chỉ tiêu kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2021 

tăng 43%. Giá trị sản xuất CN-TCN có tốc độ tăng trưởng được duy trì ổn định, chủ 

yếu từ 04 nhóm sản xuất chính như sản xuất chế biến thực phẩm - đồ uống, May 

mặc, đồ gỗ và các sản phẩm thủ công chế biến từ đồ gỗ, và đồng góp lớn về giá trị 

là sản phẩm chế biến chế tạo từ kim loại, nhôm, kính, chưng cất tinh dầu các loại 

chưa phân nhóm,... 

- Xây dựng cơ bản: 
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Công tác quản lý xây dựng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát chất lượng và tiến độ thi công các công trình, Chỉ đạo các xã, 

thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

theo quy định. 

Tổ chức thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tiếp tục thực hiện thẩm định 

báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo phân cấp. Phối hợp với các cơ 

quan liên quan và tổ chức kiểm tra, khảo sát, lập thiết kế, dự toán một số công trình. 

Triển khai thực hiện rà soát nhu cầu hỗ trợ về nhà ở của các hộ nghèo, cận nghèo 

giai đoạn 2021-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều. Quản lý vật liệu xây dựng trên địa 

bàn huyện theo phân cấp, phối hợp cung cấp cự ly vận chuyển và nguồn mua theo 

yêu cầu của các chủ đầu tư. 

- Khoa học - công nghệ: 

Thực hiện triển khai các văn bản đến hoạt động khoa học công nghệ do sở 

khoa học công nghệ yêu cầu triển khai; Tập trung triển khai các các văn bản liên 

quan đến thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ năm 2022. 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh ban 

hành.  

  - Giao thông:  

Đôn đốc công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên quý 2 các tuyến giao thông 

trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý. Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát, rà 

soát lập hồ sơ bảo dưỡng thường xuyên cầu giao thông trên địa bàn huyện. 

Ban hành văn bản đôn đốc kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an 

toàn giao thông, bảo vệ kết cấu công trình giao thông trên địa bàn huyện. Báo cáo 

kết quả công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. 

3. 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. Kịp thời báo 

cáo cấp trên những phát sinh vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Tham gia 

đoàn công tác liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra 

kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 theo kế hoạch ban hành. 

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

- Về lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch: 

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

bàn huyện. Thực hiện công tác phối kết hợp trong đánh giá sự phù hợp quy hoạch 

trong đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện. Tham mưu các văn bản 
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liên quan đến quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng công trình 

theo quy hoạch trên địa bàn huyện.  

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn đối với đồ án điều chỉnh 

mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2030. 

Ban hành các văn bản triển khai tổ chức triển khai lập quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2030 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: 

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển KT-XH, các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn theo phân cấp năm 2022 

cho các đơn vị, các xã, thị trấn theo quy định. Tuy nhiên một số công trình thủ tục 

hồ sơ còn chậm, tiến độ thi công chậm, khối lượng đạt thấp, chưa tổ chức nghiệm 

thu được khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn mặc dù nguồn vốn đã được giao từ 

đầu năm; do đó cũng ảnh hưởng đến việc giải ngân các nguồn vốn. 

Kết quả giải ngân đến thời điểm 13/7/2022 giải ngân vốn đầu tư năm 2022 

trên địa bàn huyện được: 6.898 triệu đồng/12.211 triệu đồng, đạt 56% so với kế 

hoạch giao. 

5. Tài chính, tín dụng, ngân hàng 

Thu ngân sách: Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu ngân sách năm 

2022; 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 số thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến 14/7/2022 thu 

được 11.909 triệu đồng bằng 55,1% chỉ tiêu tỉnh giao, (21.600 triệu đồng ); và 

bằng 50,7% so với chỉ tiêu huyện giao (23.500 triệu đồng) và bằng 92,8 % 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 định3. 

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 

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 

                                           
3 Tổng chi ngân sách đến ngày 14/7/2022 được 243.137 triệu đồng. Trong đó: - Chi thường xuyên: 195.523 triệu 

đồng. Chi đầu tư XDCB: 6.898 triệu đồng; Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 40.396  triệu đồng; chi cho vay 320 triệu 

đồng. 
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thể trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đến ngày 13/7/2022: Tổng 

số hợp tác xã: 26; Số hộ ĐKKD mới: 57 hộ; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 

32 hộ; chấm dứt hoạt động kinh doanh: 16 hộ; tạm ngừng hoạt động: 06 hộ. 

7. 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, thực hiện báo cáo công tác 

thống kê biến động đất đai. Trong tháng, huyện đã tiếp nhận 04 hồ sơ và đã trả 02 

hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Hoàn thiện Hồ sơ Hủy 03 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tiến hành 

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện theo Luật Đất đai năm 2013; 

Triển khai và báo cáo kết quả rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp 

quản lý để đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023. Xây dựng dự 

thảo báo cáo đăng ký cung cấp danh mục các công trình cần chuyển mục đích sử 

dụng rừng giai đoạn 2022 - 2030. Triển khai, tổng hợp các thửa đất chưa được 

khoang vẽ trên bản đồ địa chính tỉ lệ 1/500; 1/1000 trên toàn huyện. 

Công tác giải phóng mặt bằng: Tiến hành thẩm định hồ sơ, dự toán giải 

phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao 

Bằng tại các xã Khánh Xuân, Xuân Trường (xây dựng 07 bể nước và 01 hồ chứa 

nước). Tiến hành thẩm định hồ sơ, dự toán giải phóng mặt bằng thực hiện công 

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

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. ham 

mưu triển khai văn bản hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 và các 

hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường đến các ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn và đông đào người dân trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch 

ngân sách kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, xã hội 

1.1. 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. Tiếp nhận băng, đĩa từ sở, gửi cơ quan tuyên truyền trên hệ 

thống trang thông tin điện tử xã, Thị trấn và trạm truyền thanh cơ sở. Kỷ niệm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 

01/4/2022). Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa, văn nghệ trên địa 

bàn huyện Bảo Lạc năm 2022. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và 

Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022; Kế hoạch tham gia hoạt động văn 

hóa, thể thao tại Phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng. 

- Phối hợp với Ban truyền hình tiếng dân tộc, Đài truyền hình Việt Nam thực 
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hiện sản xuất chương trình “Sắc màu văn hóa các dân tộc” ở huyện Bảo Lạc và 

Chương trình đã được phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Xây 

dựng Báo cáo tham luận Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tại huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; tham dự Hội thảo thống nhất phương án tôn tạo, phỏng 

dựng chùa Tổng phườn tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung đột phá “Phát triển dịch vụ - du lịch 

gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc” 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban hành Công văn góp ý dự thảo 

Kế hoạch tổ chức Chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022. Báo 

cáo tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

6 tháng đầu năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban bí thư về 

đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. 

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký và 

khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày trên trang website:safe.touris.com.vn, theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2790/UBND-VX ngày 12/11/2020; tăng cường công tác giám sát, thanh tra,kiểm tra 

việc thực hiện đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn của các đơn vị. Tổng số lượt 

khách đến nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện (tính từ ngày 15/6/2022 đến 

ngày 12/7/2022) là 666 lượt người; Trong đó: Khách trong nước 576 lượt người, 

khách nước ngoài 90 lượt người. 

1.2. Thông tin và truyền thông 

  - UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III năm 2022. Ban hành Công văn về việc 

thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 

2022. Thực hiện tuyên truyền tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5/2022. Ban hành Công văn về việc hưởng ứng tham gia Giải 

báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023. Tuyên truyền triển khai công tác tuyên 

truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng năm 2022. Thực 

hiện đăng ký sử dụng chứng ký số, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng 

chứng ký số. 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 quản lý văn bản. Thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cấp giấy phép hoạt động.… 

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

sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 

các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; phản ánh kịp thời các hoạt động của các 

đồng chí lãnh đạo và các cuộc họp, hội nghị diễn ra trên địa bàn huyện; Đưa tin 

nhanh, phản ánh kịp thời các sự kiện quan trọng của tỉnh, huyện4. 

                                           
4 Thực hiện chương trình phát thanh phát trên hệ thống phát thanh của huyện: 4 chương trình, 25 tin bài, 4 chuyên 

mục; Đưa tin, bài cộng tác với Đài PTTH Cao Bằng, Báo Cao Bằng, Báo Cao Bằng điện tử: 38 tin, bài. Phát thanh, 

Truyền thanh : 139,5 giờ. 



7 

 

1.3. Lĩnh vực 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: 5.217 lần. 

  - Công tác phòng chống dịch bệnh: Tăng cường tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện tiêm vắc xin phòng 

chống dịch COVID-19; thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về tiêm vắc xin 

chống dịch COVID-19, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là chấp hành chủ 

trương của nhà nước về phòng chống dịch COVID-19. Triển khai thực hiện tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 50,83%; Mũi 2: 

12,60%; trên 12 tuổi: Mũi 1: 107,05%; Mũi 2: 92,73%; Mũi 3: 56,82%; Mũi 4: 

6,78%; Kiểm tra Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi Tốt 

nghiệp THPT năm 2022, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi. 

  - Công tác quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân, Y dược học cổ truyền: Theo 

rõi và quản lý tốt các cơ sở hành nghề Y - Dược trên địa bàn huyện đã ban hành 06 

thông báo đình chỉ thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đến các cơ sở 

bán thuốc, kinh doanh.  

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện 

tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nơi có đoàn công tác coi thi lưu 

trú và các cơ sở kinh doanh gần điểm thi, đặc biệt là điểm nấu ăn tiếp sức mùa thi do 

Huyện đoàn thanh niên phát động hướng dẫn hướng tổ nấu ăn về cách lựa chọn thức 

ăn, cách lưu mẫu, hủy mẫu và cách ghi chép sổ thực phẩm trong những ngày diễn ra kỳ 

thi nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn tuyệt đối về lĩnh vực ATTP cho các thí sinh cụ thể 

như sau: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 08/08 cơ sở. 

  1.4. 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: thực hiện báo cáo việc triển khai 

Chương trình GDPT 2018 đối với môn Tiếng Anh, Tin học để chuẩn bị cho đoàn 

kiểm tra của Bộ GD&ĐT; báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp 

Tiểu học năm học 2021- 2022; Hoàn thành việc nhận xét phiếu đánh giá, xếp loại 

viên chức các trường học năm học 2021- 2022; cử CBQL, GV tham gia các lớp tập 

huấn trực tuyến sử dụng SGK lớp 3 chương trình GDPT 2018 năm học 2022- 2023; 

tổ chức triển khai, thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn đảm bảo 

an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế... 

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. 

1.5. An sinh xã hội và việc làm 

Công tác Lao động việc làm, Đào tạo nghề: Thông báo tuyển chọn người lao 

động đi làm việc trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 đến 

các xã, thị trấn. Tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Than - Khoáng sản 

Việt Nam tuyên truyền tuyển dụng lao động quý III/2022 đi học nghề và bố trí việc 

làm tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 
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- Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, 

đối tượng xã hội: 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 chính sách đối với người nghèo trên địa bàn. Thẩm định, gia hạn thẻ BHYT 

trong tháng 7 cho các đối tượng người dân tộc thiểu số, Bảo trợ xã hội5. 

- Công tác Bảo trợ xã hội: Ban hành Quyết định phê duyệt hưởng trợ cấp tăng 

mới cho 142 đối tượng bảo trợ xã hội. Ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ mai 

táng phí cho 19 đối tượng BTXH (chết). Phối hợp với Bệnh viện phẫu thuật chỉnh 

hình Thái Nguyên khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật vận động được 35 trẻ. Chi trả 

trợ cấp cho 1.311 người BTXH với số tiền 697.860.000đ. 

- Công tác người có công: Ban hành Kế hoạch số 195/KH- UBND ngày 

27/6/2022 về việc thăm, tặng quà thương binh, người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa 

học, người hoạt động cách mạng và người HĐKC bị địch bắt tù, đày nhân dịp kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Ban hành Kế 

hoạch số 196/KH- UBND ngày 27/6/2022 về việc gặp mặt người có công, thân nhân 

người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022). Thực hiện việc rà soát, lập danh sách tặng quà cho người có công, thân 

nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ6 

(27/7/1947- 27/7/2022). 

Lập danh sách các đối tượng NCC được đoàn công tác của UBND tỉnh thăm, 

tặng quà 15 gia đình trên địa bàn huyện. Lập hồ sơ mai táng phí tuất liệt sĩ từ trần 

tháng 06/2022 cho bà: Hà Thị Minh vợ liệt sĩ Lữ Văn Pháng xóm Bản Piậy, xã 

Hồng Trị đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định trợ cấp một lần, trợ 

cấp mai táng phí. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 88 đối tượng người có công với số 

tiền 157.884.000đ. Tổng hợp danh sách đề nghị hưởng mai táng phí: Theo Quyết 

định 62/2011 cho: 02 đối tượng với số tiền: 29.800.000đ. 

- Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội: Phối hợp 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 trên địa bàn xã Khánh Xuân năm 2022 với 120 

người tham gia.. 

1.6. Công tác dân tộc 

 Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, thường xuyên kiểm tra 

việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc như: Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg; Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ; 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... nhờ vậy huyện đã phát huy hiệu quả các 

nguồn vốn đầu tư và nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

                                           
5 Trong đó:+ Hộ DTTS: tăng 100 thẻ, giảm 131 thẻ. Tổng 231 thẻ.+ Hộ Nghèo: Tăng 106 thẻ, giảm 54 thẻ. Tổng 

160 thẻ.+ Hộ cận nghèo: Tăng 3 thẻ. Tổng 3 thẻ.+ Hộ BTXH: tăng 4 thẻ. Tổng 4 thẻ. 
6 + Quà Chủ Tịch Nước: Thực hiện theo Công văn số 1050/LĐTBXH-NCC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. Tổng 230 suất; với số tiền: 69.600.000đ như sau:02 suất x 600.000đ = 

1.200.000đ.228 suất x 300.000đ = 68.400.000đ.+ Quà từ nguồn Đảm bảo Xã hội: 285 suất; với số tiền: 

143.500.000đ.+ Quà Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: 312 suất; với số tiền: 156.000.000đ. 
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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. Các 

chính sách đầu tư đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng dân tộc và miền núi của 

huyện, đời sống đồng bào dân tộc dân tộc thiếu số từng bước được cải thiện. 

2. Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra 

2.1. Nội vụ: 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn huyện7. Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy 

hoạch, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học trực 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch mới giai đoạn 

2026-2031. Thông báo đánh giá xếp loại viên chức, người lao động sự nghiệp 

GD&ĐT năm học 2021-2022. Quyết định điều chỉnh biên chế hành chính các 

phòng, ban chuyên môn năm 2022. Thẩm định nội dung Đề án vị trí việc làm của 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện. 

Ban hành quyết định nâng lương cho cán bộ, công chức cấp xã trong quý 2 

được 31 trường hợp. Thực hiện tinh giản biên chế nghỉ hưu và thôi việc kể từ ngày 

01/7/2021 đối với 02 trường hợp công chức cấp xã, viên chức. 

- Cải cách hành chính: 

Xây dựng và ban hành công văn hướng dẫn các xã thực hiện báo cáo  kết quả 

thực hiện công tác CCHC phục vụ đoàn kiển tra; Thực hiện kiểm tra CCHC theo Kế 

hoạch được 03 xã; Thông báo kết luận kết quả kiểm tra đề nghị các xã được kiểm tra 

khắc phục những vướng mắc do đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Thực hiện báo cáo kết quả 

công tác CCHC 6 tháng năm 2022. 

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn các TTHC đơn giản, phát 

sinh nhiều hồ sơ để thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận một 

cửa thông báo rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cá nhân, 

tổ chức biết và thực hiện. Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 15/6/2022 đến ngày 

15/7/2022 là: 664 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 646 hồ sơ; trước và đúng hạn 643 

hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ. Đang giải quyết 21 hồ sơ. 

- Công tác tôn giáo: 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Tôn giáo theo 

quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác Tôn giáo nói chung và Đạo tin lành nói 

riêng trên địa bàn huyện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Ban hành Kế 

hoạch kiểm tra công tác tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Công tác Thi đua - Khen thưởng: 

Họp xét khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng ngành Giáo dục và Đào 

tạo năm học 2021 - 2022; Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi 

                                           
7 Trong tháng đã Ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm 

niên nghề tháng 06 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; 07 Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức Giáo viên theo quy định.  
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đua cơ sở" đối với 31 cá nhân, danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho: 20 tập thể và 525 cá 

nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021. 

Hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; đề nghị 

tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 04 tập thể; đề nghị tặng Bằng khen 

cho 06 cá nhân. Ban hành Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới" năm 2021 cho 05 tập thể và 10 cá nhân; Quyết định khen thưởng thành tích trong 

thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTANXH tại địa bàn xã 

Xuân Trường cho 01 tập thể và 05 cá nhân; Quyết định khen thưởng thành tích trong 

triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác theo nghị định số 78/2002/NĐ-CP cho 10 tập thể và 20 cá nhân; Quyết định khen 

thưởng thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-

2022 cho 04 tập thể và 06 cá nhân; Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác 

Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 cho 03 tập thể và 02 cá nhân. 

2.2. Tư pháp 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản bản pháp luật quý II/2022 

cho gần 50 đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã, thị trấn 

có 340 đại biểu tham dự. Công tác hành chính Tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý 

tiếp tục được đẩy mạnh8. 

Duy trì việc sinh hoạt tổ hòa giải (trong tháng đã hòa giải thành 8 vụ, hòa giải 

thành 6 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. 

2.3. Thanh tra 

- Trong tháng, huyện tiếp tục 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. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, theo dõi thực hiện nghiêm túc kết luận sau thanh 

tra theo cam kết đã ký. Duy trì công tác tiếp công dân, xác minh giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Ban tiếp công dân huyện tiếp được 03 

lượt người. Tiếp nhận, tham mưu phân loại, xử lý: 05 đơn thư theo quy định. 

- Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022. đôn đốc các cơ 

quan đơn vị chưa thực hiện xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2022.  

           3. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh và công tác ngoại vụ, biên giới, và các 

tổ chức phi chính phủ 

3.1. 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. 

                                           
8 Tháng 7  các xã đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện đã thực hiện đăng ký khai sinh 136 trường hợp( trong đó: đăng 

ký khai sinh đúng hạn 86 trường hợp; đăng ký khai sinh quá hạn 50 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 23 trường hợp; 

đăng ký khai tử 18 trường hợp ( trong đó quá hạn 03 trường hợp); đăng ký kết hôn 48 cặp; xác nhận tình trạng hôn 

nhân 38 trường hợp( để đăng ký kết hôn); thay đổi bổ sung cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 18 trường hợp. 

các xã, thị trấn đã chứng thực 1.356 bản sao, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 63 việc, chứng thực hợp đồng 

giao dịch 28 việc;  Phòng Tư pháp đã tiếp nhận:  56 hồ sơ chứng thực. 
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- 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. Tập trung cao 

điểm dịp tổ chức hoạt động đối ngoại giao lưu quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc 

lần thứ 7 tại Cao Bằng; dịp 30/4 và Quốc tế lao động 01/5. 

 - Hội đồng GDQP&AN huyện đã tổ chức mở một lóp bồi dưỡng GDQP&AN 

cho đối tượng 4 theo kế hoạch. Quân số = 72 đ/c, kết quả đạt giỏi.  

- Tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực các nội dung theo kế hoạch 

đảm bảo nội dung, quân số đạt đạt 98,7%.  Tổ chức tiếp nhận và huấn luyện dân 

quân năm thứ nhất tập trung tại Ban CHQS huyện. Kết quả huấn luyện đạt khá. 

- Tổ chức làm công tác dân vận trong đợt huấn luyện Dân quân năm thứ nhất tập 

trung tại huyện, triển khai tại xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, đổ bê tông dường liên 

thôn dài 610 m, rộng l,2 m (Quân số = 76 đc: Ban CHQS huyện 15 đ/c; DQTV 61 đc). 

3.2. An ninh: 

- An ninh biên giới: Tình hình an ninh biên giới ổn định, lực lượng biên 

phòng thường xuyên duy trì tốt chế độ tuần tra biên giới. 

- 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 chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, 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. 

Làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các đoàn khách, tổ chức nước 

ngoài và từ các địa phương khác đến địa phương tham quan du lịch, tặng quà từ 

thiện. Trong quá trình thực hiện các hoạt động từ thiện, chưa phát hiện có hoạt động 

vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo theo các phần tử xấu, phản 

động trái với quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

- Trật tự an toàn xã hội - Trật tự an toàn giao thông: 

- Trong tháng huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm phức tạp về TTATXH, phát động tập trung năm 2022 tại xã Khánh Xuân; 

Thành lập Tô cán bộ trung tập thực hiện cuộc vận động tập trung PCTP, TNXH và 

XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Khánh Xuân. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

55 Ngày thành lập lực lượng Xây dựng phong trào. Trong tháng huyện cũng đã Thu 

nhận hồ sơ CCCD: 208 hồ sơ, cấp lại 31 hồ sơ. 

Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điểu kiện về ANTT: tiến hành 

kiểm tra 03 lượt =09 CBCS tham gia, qua kiểm tra phát hiện 01 cơ sở vi phạm, 

Khách sạn Thùy Dương, lỗi vi phạm “03 ngày làm việc phát hiện mất giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về ANTT mà không báo cho cơ quan Công an cấp giấy chứng 

nhận đủ điêu kiện về ANTT. Phạt tiền: 1.500.000đ. 

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông được đẩy mạnh9. Tuy nhiên, trong tháng 7 trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ/1 đối 

                                           
9 Trong tháng 7 huyện đã tiến hành tuần tra, kiểm soát TTATGT được 37 ca = 117 lượt cán bộ, xử lý 45 trường 
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tượng phạm pháp hình sự; 05 vụ/09 đối tượng phạm pháp về ma túy. 

3.3. 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 (Quang 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 (Trung Quốc). 

Trong tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trao đổi với Chính quyền 

nhân dân huyện Na Po (Quảng Tây - Trung Quốc) 01 công hàm liên quan đến việc 

phía Trung Quốc xây dựng hàng rào ngăn chặn tạm thời trên biên giới, phát quang 

đường thông tầm nhìn biên giới. Chính quyền nhân dân huyện Nà Po (Quảng Tây - 

Trung Quốc) gửi UBND huyện Bảo Lạc 01 thư trao đổi liên quan đến việc phóng 

tuyến xây dựng hàng rào ngăn chặn tại khu vực mốc 571. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 7 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 diễn biến phức tạp. 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 còn đạt thấp 

so với cùng kỳ năm 2021, 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 

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 8 NĂM 2022 

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

                                                                                                                                          
hợp vi phạm, thu phạt 78.580.000đ. Đăng ký mới 88 hồ sơ xe mô tô; 02 hồ sơ xe ô tô. 
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- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá năng suất, sản lượng sản xuất vụ đông xuân 2021 

- 2022; Chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2022 

- Đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh dịch tả lợn 

Châu phi. Đề xuất kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả đảm bảo 

duy trì tốc độ phát triển của tổng đàn. 

- 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 vụ thu năm 2022. 

- Kiểm tra việc thực hiện di dời nhà sạt lở, di dân biên giới năm 2021 và các 

hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở năm 2022; 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 phán 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 OCOP năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện thành lập, củng cố và phát triển tổ chức 

thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình thủy lợi  đạt hiệu quả 

2. Về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Quy hoạch, xây 

dựng cơ bản, giao thông 

* Lĩnh vực giao thông: 

-  Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện duy tu sửa chữa GTNT theo 

chỉ tiêu huyện giao đối với đường xã, đường thôn bản. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát, lập dự toán duy tu sửa chữa hệ thống 

giao thông trên bàn huyện năm 2022 theo kế hoạch. 

- Chủ động thực hiện công tác phối kết hợp phòng chống bão lũ, xác minh 

khối lượng bão lũ trong mùa mưa năm 2022; Thực hiện bảo đảm an toàn giao thông 

thông suốt. 

* Lĩnh vực 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. 

* Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, nhà ở: 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý 
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quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, nhà ở trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc giai 

đoạn 2021 - 2030 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. 

- 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.. 

* Lĩnh vực 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 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. Lĩnh vực 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 tận thu ngân sách ngay từ đầu năm. 

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 phối hợp với các phòng ban, đơn vị tư vấn 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 Cao Bằng. 

- 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. 

- 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. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025 theo Thông tư hướng dẫn 

của Bộ Tài chính, của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 



15 

 

4. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

- 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. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả 

cho các hộ gia đình thuộc dự án: Di dân vùng sạt lở xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo, 

huyện Bảo Lạc. 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: Di dân vùng sạt lở xóm 

Bản Riền, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc. Tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

đối với 05 hộ gia đình thực hiện công trình: Khu cách ly tập trung, phòng chống 

dịch Covid (cơ sở 1), thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

- Xây dựng Kế hoạch, in bản đồ trích địa chính, kiểm đếm tài sản vật kiến 

trúc, đất đai để phục vụ Giải phóng mặt bằng khu đất xung quanh chùa Vân an thị 

trấn. Tiếp tục phối hợp với Công ty tinh bột sắn đi tuyên truyền thỏa thuận việc thuê 

đất hoặc chuyển nhượng đất đai với các hộ dân. Niêm yết và tiến hành chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cấp nước sinh hoạt một số 

xã vùng cao tỉnh Cao Bằng tại các xã Khánh Xuân, Xuân Trường (xây dựng 07 bể 

nước và 01 hồ chứa nước). Niêm yết và tiến hành 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. Bàn giao mặt bằng các công trình, dự án đã hoàn 

thành GPMB cho chủ đầu tư theo quy định. 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phải 

xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kiểm tra thực địa, kiểm tra, đối chiếu sự 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  Hoàn thiện Báo 

cáo kết quả công tác kiểm tra kiểm tra các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng 

đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất khác, lấn chiếm 

đất công. 

- 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.Xxác 

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 hệ 

thống trang thông tin điện tử xã, Thị trấn và trạm truyền thanh cơ sở. Xây dựng Kế 

hoạch Công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 

8: Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) 
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và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-19/5/2022); 

ngày truyền thống Ngành Văn hóa thông tin 28/8… 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke; 

Internet; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke lập hồ sơ; thẩm định và đề nghị 

UBND huyện cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Pháp luật. 

- Phối hợp thực hiện các nội dung theo kế hoạch của sở VH tham gia nghiên 

cứu khôi phục trang phục truyền thống, khôi phục nghề dệt của các dân tộc đã bị 

mai một. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú lập hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và Du 

lịch thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở lưu 

trú. Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng thẩm định các cơ sở 

lưu trú trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết cho Tuần lễ văn hóa 

các dân tộc huyện Bảo Lạc và chợ tình Phong lưu năm 2022. Xây dựng nội dung 

chương trình và các điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo du lịch năm 2022. 

- Tổ chức giải thể thao chào mừng ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam 2/9 ( giải cầu lông bóng bàn toàn huyện). 

- 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. Tăng cường quản lý hoạt động hệ thống hội 

nghị trực tuyến. 

6. Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng hè năm 2022 cho CBQL, giáo viên các trường. 

- Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị triển khai thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022; Xây dựng kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch 

giáo dục năm học 2022- 2023. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện việc bàn giao chất lượng đợt 3 đối với 

học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn học đợt 2. 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường THCS Phan Thanh, Sơn Lập, Xuân Trường, 

Hưng Thịnh, Cô Ba, Hồng An, Hưng Đạo, Khánh Xuân chủ trì tham mưu UBND 

các xã huy động HS tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021-2022 tiếp tục học lên THPT 

hoặc nghề đảm bảo đạt tỷ lệ 70% trở lên. 

- Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt công tác BDTX cho năm học 2022-2023. 

- Chỉ đạo các trường chủ động trong việc rà soát các đối tượng học sinh được 

hưởng các chế độ chính sách trong đầu năm học 2022-2023. 

- Chỉ đạo các trường THCS hoàn thành số liệu tuyển sinh lớp 6 năm học 

2022 - 2023 để báo cáo Sở GD&ĐT. 

- Tổng hợp số lượng, danh sách cán bộ quản lý, giáo viên có nhu cầu luân 

chuyển, chuyển đơn vị công tác trong huyện. Thực hiện sắp xếp lại giáo viên dôi dư, 
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xét luân chuyển trong huyện theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 06/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc điều động công tác trong huyện đối với 

viên chức quản lý, giáo viên. Nhân viên các trường trực thuộc UBND huyện Bảo 

Lạc năm học 2022 - 2023. 

- Thông báo Kết quả đánh giá viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

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 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. làm sạch 

dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin". 

- 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. 

8. Lao động thương binh & xã hội 

- Phối hợp Trường Cao đẳng Nghề Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 

tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; Thông 

báo đến các xã, thị trấn về tình hình tuyển dụng lao động của các công ty, đơn vị 

doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp trên cả nước và đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo tình hình biến động 

tăng giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; cung cấp số liệu với các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai chính sách đối với người nghèo trên địa bàn. 

- Tổ chức cấp phát trợ cấp cho người có công theo quy định, đảm bảo các 

quyền lợi, chế độ và chính sách cho người có công, thân nhân người có công theo 

đúng quy định của pháp luật. Chuẩn bị và thực hiện tốt các hoạt động nhân dịp kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Thực hiện việc 

điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với các trường hợp người khuyết tật, người cao tuổi và 

trẻ em theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các tệ nạn xã hội 

như: Mại dâm, ma tuý, phòng chống HIV, phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

xã hội. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo vệ các quyền 

của trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

9. Lĩnh vực Dân tộc 

Thường xuyên nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển 

khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, 
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đúng đối tượng; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với 

vùng đồng bào dân tộc đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng được thụ hưởng. 

Làm tốt công tác thăm hỏi người uy tín kịp thời khi bị ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân tộc, phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Đảng và nhà nước đối với vùng dân tộc, 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. 

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 kế hoạch điều động, luân chuyển công chức cấp huyện, cấp xã năm 

2022. Thực hiện điều động viên chức giáo dục năm 2022 theo kế hoạch. 

- 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. Rà soát nâng lương, thực hiện chế độ chính sách đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Ban hành quyết định xếp lương theo chức vụ đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tiếp tục 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. 

- 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. Chuẩn bị các điều kiện để 

phục vụ đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành Ban hành Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra công tác tôn giáo 

năm 2022; xây dựng nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, thông báo thời gian kiểm tra đến 

các đơn vị được kiểm tra. 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. 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. 

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 theo 

kế hoạch. Hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua 

khen thưởng huyện. 

- Hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chỉnh lý tài liệu giai đoạn 

1996 - 2021 đối với các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

11. Tư pháp 

Triển khai thực hiện công tác Tư pháp theo kế hoạch; Ban hành Chương trình, 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn củng cố 

tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL, công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính. 
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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 

- Triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022.  

- Duy trì công tác tiếp công 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 

- Triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch PCTN năm 2022. 

13. Lĩnh vực 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. Xây dựng hoàn thiện các văn bản, vật chất chuẩn bị diễn tập các xã 

theo kế hoạch. 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 đja phương. Bảo đảm an ninh trật 

tự hên địa bàn, bảo đảm an toàn các ngày lè, 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 trong đợt cao điếm 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 Bảo Lạc. 

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 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. 

Tổ chức phát động tập trung phong trào tại các xóm, cơ sở giáo dục tại xã 

Khánh Xuân; tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về 

TTATXH tại xã Khánh Xuân; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 

trên địa bàn; tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình 

tự quản về ANTT đã xây dựng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh liệt sĩ. 
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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; Hướng dẫn xã Cốc Pàng xúc tiến thỏa thuận để tiến tới kết nghĩa xóm, xã biên 

giới hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc và huyện Nà Po (Trung Quốc). 

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực phối 

hợp thực hiện các dự án PCPNN, nâng cao năng lực xây dựng các dự án vận động 

viện trợ PCPNN; Kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý 

các hoạt động của các tổ chức PCPNN, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội. 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc./. 

Nơi nhận:                                                            

- UBND tỉnh;                        

- VP UBND tỉnh;                     

- Sở Kế hoạch và đầu tư;                                                                         
- 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 chuyên viên;                                                                   

- Lưu: VT.                                                                                                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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