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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 2.446 ha/2.446ha, đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu giao; Ngô mùa ước
trồng được: 4.920,5/4.926,5 ha, đạt 99,88% 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: 350 con; Trâu, bò: 7 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 Thượng Hà: Tổng số con mắc 2 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 65 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 trau, bò, lợn số con mắc 73 con, chết 8 con).
- Lâm nghiệp:
Tiếp tục chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo các xã phối
hợp với BQL rừng phòng hộ rà soát diện tích trồng rừng theo danh sách các hộ
Lúa nương ước trồng được: 108,27/108,5ha, đạt 99,79% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn đấu;+ Đậu
tương ước trồng được: 98,71/118 ha, đạt 83,65% kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao và huyện phấn đấu;+ Lạc ước trồng
được: 34,48/38 ha, đạt 90,74% 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.
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Kết quả thực hiện đạt được như sau: + Vacxin LMLM trâu bò thực hiện tiêm được: 11.716/28.250 liều, đạt 41,1%
KH giao;+ Vacxin THT trâu bò thực hiện tiêm được: 11.350/28500 liều đạt 39,8% KH giao; + Vacxin Newcatson gia
cầm thực hiện tiêm được: 7800/52000 liều. đạt 15 % chỉ tiêu giao; + Vacxin Lasota gia cầm thực hiện tiêm được
khoảng: 7490/22500 liều, đạt 33,2% chỉ tiêu giao; + Vacxin Viêm da nổi cục trâu bò thực hiện tiêm được:
8610//25000 liều, đạt 34,4% chỉ tiêu giao.
2
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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. Trong tháng
8 triển khai phối hợp với các xã, tập huấn, tuyên truyền, khuyến cáo, việc sử dụng
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, một số bệnh thường gặp ở
cây trồng, vật nuôi được 8 lớp với 325 người tham gia; 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 xuất3.
- 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 Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí nông
thôn mới theo Kế hoạch năm 2022. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
tổ chức hỗ trợ 01 bộ bàn ghế xóm Khuổi Bốc với kinh phí 12.800.000đ. Tiếp tục
đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể hoàn chỉnh Hồ sơ kịp thời và hướng tới tổ chức
đánh giá các sản phẩm OCOP năm 2022
- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
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 cụ thể: Tại xã Hồng An, gió to bật mái tôn nhà để xe UBND xã (dài 20m, rộng
2,5m) trúng đường dây điện làm mất điện. Ước thiệt hại nhà để xe khoảng: 30 triệu
đồng; Mưa lớn làm xói đất mặt đường, sạt lở taluy dương ước thiệt hại khoảng 30
triệu đồng.
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 8/2021
đạt 11,105/16,7 tỷ đồng, đạt 66,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Giá trị sản xuất CN-TCN
có tốc độ tăng trưởng được duy trì ổn định, chủ yếu từ nhóm sản xuất chính như sản
Thực hiện 4 mô hình cụ thể: + Mô hình trồng cỏ Pakchong tại 2 xóm Mí Lủng, Hoi Ngửa xã Hồng An, quy mô: 3
ha, với 23 hộ tham gia.+ Mô hình trồng cây keo lai tại xóm Bản Tuồng, xã Sơn Lộ, quy mô: 15 ha.+ Mô hình trồng
thử nghiệm giống ngô 6275 tại xã Khánh Xuân, quy mô 0,2 ha; với 01 hộ tham gia. + Mô hình trồng thử nghiệm
giống lúa LP 1601 quy mô 0,5 ha với 2 hộ tham gia tại xã Hồng trị.
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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:
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: Thực hiện thẩm định 02 báo
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo phân cấp. 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. Triển khai thực hiện rà soát nhu cầu hỗ trợ
nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg giai đoạn 20212025.
- 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 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. Kiểm tra, nghiệm thu công
tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên Quý II 18 tuyến đường tuyến đường với chiều
dài 290,07Km. Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh công tác đấu thầu, tổ
chức ký kết hợp đồng Quản lý, duy tu, BDTX Quý III, IV năm 2022 và giai đoạn
2023-2025. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán công tác Quản lý, duy tu, BDTX Quý
I/2022.
Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện khắc phục bão lũ bước 01 các công trình giao
thông do huyện quản lý đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Phối
hợp với các đơn vị khảo sát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão đồng thời
lập báo cáo trình UBND tỉnh đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp làm cơ sở tổ chức
khắc phục đảm bảo giao thông.
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
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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. Ban hành các văn bản liên
quan đến quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng công trình theo
quy hoạch trên địa bàn huyện.
Tiếp tục thực hiện quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình
lập đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc giai
đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000. Thực hiện triển khai lập quy hoạch chung xây dựng
nông thôn 16 xã, 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 15/8/2022 giải ngân vốn đầu tư năm 2022
trên địa bàn huyện được: 7.816 triệu đồng/12.211 triệu đồng, đạt 64% so với KH
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 15/8/2022 thu
được 14.437 triệu đồng bằng 66,8% chỉ tiêu tỉnh giao, (21.600 triệu đồng ); và
bằng 61,4% so với chỉ tiêu huyện giao (23.500 triệu đồng) và bằng 96,3 % so với
cùng kỳ 2021.
Chi ngân sách: Công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đáp
ứng cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB và các nguồn vốn
chương trình mục tiêu dự án trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi theo
Luật ngân sách Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên
và chi đầu tư xây dựng theo đúng quy định4.
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Tổng chi ngân sách đến ngày 15/8/2022 được 292.899 triệu đồng. Trong đó: - Chi thường xuyên: 237.000 triệu
đồng. Chi đầu tư XDCB: 7.816 triệu đồng; Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 47.763 triệu đồng; chi cho vay 320 triệu
đồng.
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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
thể trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đến ngày 15/8/2022: Tổng
số hợp tác xã: 26; Số hộ ĐKKD mới: 60 hộ; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
38 hộ; chấm dứt hoạt động kinh doanh: 18 hộ; tạm ngừng hoạt động: 17 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 01 hồ sơ TTHC
chuyển mục đích sử dụng đất. Đã trả kết quả 01 hồ sơ. Tiếp nhận 04 hồ sơ xin cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã trả kết quả 02 hồ sơ, trả lại 02 hồ sơ
cho đơn vị trình để bổ sung hồ sơ. 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.
- Công tác giải phóng mặt bằng: 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. Tiến hành thẩm định phương án và
dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải,
giảm TTĐN huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ
trình ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực
hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm tỉnh
Cao Bằng năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Quyết định phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành chi trả tiền đối với 16 hộ gia đình, cá
nhân và 01 tổ chức thực hiện dự án: Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh
Cao Bằng tại các xã Khánh Xuân, Xuân Trường.
- 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. báo
cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 05
tháng 6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022. Báo cáo Sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
huyện. Cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh chất
thải thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục trên địa
bàn huyện…
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Văn hóa, xã hội
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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. Báo cáo Kết quả thực hiện hương ước, quy ước trên
địa bàn huyện Bảo Lạc. Hướng dẫn, đôn đốc tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước
trên địa bàn huyện Bảo Lạc. triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong
cộng đồng giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bảo
Lạc.
- Công tác thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển: trong tháng huyện đã
xây dựng kế hoach, Quyết định tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng
năm 2022. Duy trì hoạt động Nhà thi đấu đa năng huyện.
- Ban hành Kế hoạch về Sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Dinh
thự họ Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc. 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. 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; Tham gia hoạt động
văn hóa, thể thao tại Phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng. Ban hành Kế hoạch
số 228/KH-UBND ngày 08/8/2022 về Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy
ban nhân dân huyện với các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ
ăn uống trên địa bàn huyện về phát triển dịch vụ - du lịch. Ban hành Quyết định
2518/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch huyện
Bảo Lạc. Thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm du
lịch huyện Bảo Lạc năm 2022. Tổng số lượt khách đến nghỉ tại các cơ sở lưu trú
trên địa bàn huyện (tính từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022) là 935 lượt người;
Trong đó: Khách trong nước 750 lượt người, khách nước ngoài 185 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. Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày
truyền thống Ban Tuyên giáo Trung ương; Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám
thành công và Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; Ngày hội toàn dân Bảo vệ
an ninh Tổ quốc (05 băng rôn). 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. Tổ
chức đêm văn nghệ tuyên truyền tại xóm Khau Ho, xã Sơn Lập; 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
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nhanh, phản ánh kịp thời các sự kiện quan trọng của tỉnh, huyện5.
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: 5.897 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: M Mũi 1: 70,20 %; Mũi 2:
37,97%; trên 12 tuổi: Mũi 1: 95,45%; Mũi 2:90,18%; Mũi 3: 48,05%; Mũi 4:
4,47%.
- Công tác quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân, Y dược học cổ truyền: Theo
rõi và quản lý các cơ sở hành nghề Y - Dược trên địa bàn huyện ra 06 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; theo dõi,
đánh giá phòng khám an toàn các cơ sở y tư nhân về công tác phòng chống dịch
COVID-19; giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn huyện Bảo Lạc chưa cập
nhật dữ liệu lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (tính từ ngày 01/7/2022 đến
ngày 31/7/2022)
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực
phẩm trong dịp tết cổ truyền Rằm tháng 7 âm lịch năm 2022.
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: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập
huấn bồi dưỡng hè năm 2022 cho CBQL, giáo viên, nhân viên các trường học; tổ
chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai, thực hiện kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện.; Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022
và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo quy định...
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.
- Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo,
5
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: 36 tin, bài. Phát thanh,
Truyền thanh : 139,5 giờ.
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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 8 cho các đối tượng người dân tộc thiểu số, Bảo trợ xã hội6.
- Công tác Bảo trợ xã hội: Ban hành Quyết định phê duyệt hưởng trợ cấp tăng
mới cho 117 đối tượng bảo trợ xã hội. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban
hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ mai táng phí cho 02 đối tượng BTXH (chết). Chi
trả trợ cấp cho 1.384 người BTXH với số tiền 730.980.000đ.
- Công tác người có công: Ban hành Thông báo số 84/TB- UBND ngày 19
tháng 7 năm 2022 về việc tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, Khu Di tích
Lịch sử Đồn Đồng Mu, Nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 75
năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Chi trả trợ cấp ưu đãi người
có công cho 87 đối tượng với số tiền: 155.499.000đ. Hỗ trợ cho cho thân nhân đi
thăm viếng mộ liệt sĩ cho ông: Toán Văn Tùng (em) Liệt sĩ Toán Quốc Hùng với số
tiền 4.458.000đ; Ông Hoàng Lương Dũng (con) Liệt sĩ Hoàng Vằn Thình số tiền:
1.305.000đ. Lập hồ sơ mai táng phí thương binh từ trần tháng 07/2022 cho ông
Long Văn Quyền, xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân đề nghị tỉnh ra Quyết định trợ cấp
một lần, trợ cấp mai táng phí cho thân nhân. Tổng hợp danh sách thân nhân đề nghị
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trình Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ra Quyết
định cho 06 gia đình liệt sĩ. Tổng hợp các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp
nghĩa” tính đến ngày 30 tháng 7 thu được: 192.692.000đ..
- 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. Đề nghị
xem xét 01 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc..
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.
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

6
Trong đó: + Hộ DTTS: Tăng 21 thẻ, giảm 0 thẻ. Tổng 21 thẻ.+ Hộ Nghèo: Tăng 22 thẻ, giảm 0 thẻ. Tổng 22 thẻ.+
Hộ cận nghèo: Tăng 4 thẻ. Tổng 4 thẻ.+ Hộ BTXH: Tăng 1 thẻ. Tổng 1 thẻ.
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bàn huyện7. Ban hành ban hành Quyết định về việc điều động công chức cấp xã theo
Kế hoạch, Quyết định về tiếp nhận và phân công tác cho công chức cấp xã. văn bản
đề nghị xử lý hành vi gây sạt lở cột mốc hành chính 364-CT (cột mốc 2H.2) và công
văn xin ý kiến khắc phục mốc địa giới hành chính 364-CT (mốc 2H.2).
- Cải cách hành chính:
Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC tại xã Phan Thanh; Thông báo kết
luận kết quả kiểm tra đề nghị xã phan thanh khắc phục những vướng mắc do đoàn
kiểm tra đã chỉ ra.
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. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3,
mức độ 4 được phê duyệt cung cấp trên cổng Dịch vụ công huyện Bảo Lạc là 235
thủ tục, trong đó DVC mức độ 2 là: 31; DVC mức độ 3 là: 19; DVC mức độ 4 là:
186. Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/8/2022 là: 312 hồ
sơ. Trong đó hồ sơ đã giải quyết 305; trước và đúng hạn 305 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ.
Đang giải quyết 7 hồ sơ.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. Phối hợp chuẩn bị
các nội dung thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu địa phương với nhân dân xóm
Khau Ho, xã Sơn Lập.
- Công tác Thi đua - Khen thưởng:
Ban hành Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc" năm 2022; Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác
diễn tập chiến đấu phòng thủ dân sự xã Sơn Lộ, xã Sơn Lập. Ban hành văn bản chấn
chỉnh việc thực hiện đề nghị khen thưởng chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn huyện. Rà soát, tổng hợp và tiếp nhận đề nghị tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp
xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng".
2.2. Tư pháp
Công tác hành chính Tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy
mạnh. Trong tháng 8 toàn huyện đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện đã thực hiện
đăng ký khai sinh 128 trường hợp( trong đó: đăng ký khai sinh đúng hạn 73 trường
hợp; đăng ký khai sinh quá hạn 55 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 13 trường hợp;
đăng ký khai tử 15 trường hợp ( trong đó quá hạn 05 trường hợp); đăng ký kết hôn
42 cặp ; xác nhận tình trạng hôn nhân 32 trường hợp( để đăng ký kết hôn); thay đổi
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 07 đối với viên chức giáo viên và người lao động các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, quyết
định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với 11 viên chức chuyển công tác ra ngoài huyện; 02 quyết định chấm dứt hợp
đồng và cho thôi việc viên chức xin thôi việc; 04 quyết định trưng tập giáo viên về hỗ trợ công tác tại Phòng Giáo dục
và Đào tạo. rình Sở Nội vụ phê duyệt xếp lương theo ngạch, công chức hành chính đối với 27 trường hợp cán bộ,
công chức cấp xã.
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bổ sung cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 06 trường hợp. Các xã, thị trấn đã
chứng thực 1.053 bản sao, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 48 việc, chứng
thực hợp đồng giao dịch 32 việc, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân,
doanh nghiệp trong công tác chứng thực. Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp
thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi: 28 hồ sơ. Thủ tục
liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ mai
táng/hưởng mai táng phí: 03 hồ sơ.
Duy trì việc sinh hoạt tổ hòa giải (trong tháng đã hòa giải thành 13 vụ, hòa
giải thành 10 vụ, đang tiến hành 3 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, Làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra và tổng hợp báo cáo
kết quả thanh tra của 10 xã được thanh tra theo cơ chế đặc thù của Nghị định
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/20216 của Chính phủ. Tổng hợp và hoàn thiện Kết
luận thanh tra về công tác quản lý đất đai đối với UBND Thị trấn Bảo Lạc.
- 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 02
lượt người. Tiếp nhận, tham mưu phân loại, xử lý: 06 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.
- 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.
- 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 thực hành diễn tập tại xã Sơn Lộ, Sơn Lập đạt yêu cầu đề ra.
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.
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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.. Trong tháng huyện cũng đã Thu
nhận hồ sơ CCCD: 655 hồ sơ, cấp lại 32 hồ sơ.
Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điểu kiện về ANTT: tiến hành
kiểm tra 08 lượt =24 CBCS tham gia, qua kiểm tra không phát hiện cơ sở vi phạm.
Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông được đẩy mạnh8. Tuy nhiên, trong tháng 8 trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ/7 đối
tượng phạm pháp hình sự; 05 vụ/06 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 (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).
- Trong tháng 8 năm 2022, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trao đổi
với Chính quyền nhân dân huyện Nà Po (Quảng Tây - Trung Quốc) 02 công hàm
liên quan đến việc mở lối mở tại mốc 589 và trao đổi 01 thư về việc xây dựng hàng
rào ngăn chặn tại khu vực mốc 571; Ký biên bản trao đổi về xây dựng kè chắn đất
chống sạt lở bảo vệ đường biên giới khu vực mốc 556/1-556/2 dưới hình thức trao
đổi qua công hàm; Chỉ đạo UBND xã Cốc Pàng gửi thư trao đổi với hương Bách
Tỉnh - huyện Nà Po (Quảng Tây - Trung Quốc) về việc kết nghĩa xã - hương, xóm,
bản biên giới hữu nghị.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, trong tháng 8 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
8
Trong tháng 7 huyện đã tiến hành tuần tra, kiểm soát TTATGT được 37 ca = 117 lượt cán bộ, xử lý 45 trường
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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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 9 NĂM 2022
1. Về phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới
- Tập trung chỉ đạo, tranh thủ thời tiết gieo trồng hết diện tích vụ mùa, nâng
cao năng xuất, sản lượng thông qua việc đẩy mạnh thâm canh và tỷ lệ sử dụng giống
mới. Đảm bảo đạt tổng sản lượng lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022
- Đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh viêm 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.
- 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.
- Tích cực tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, cách phòng chống bệnh gia
súc, gia cầm. Tổ chức tập huấn nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao.
- Tiếp tục tổ chức, 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; tổng hợp báo cáo nông thôn mới 9 tháng đầu năm
2022; 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 .

13
- 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
- Chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai &TKCN; chủ
động khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra.
2. Về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Quy hoạch, xây
dựng cơ bản, giao thông
* Lĩnh vực giao thông:
- Thực hiện các nhiêm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ giao. 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.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên Quý III
- Phối hợp với các công ty tư vấn, các đơn vị liên quan khảo sát hoàn chỉnh hồ
sơ khắc phục bão lũ bước 1 trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thi công. Tổ
chức kiểm tra, nghiệm thu công tác khắc phục bão lũ khi các đơn vị thực hiện hoàn
thành khắc phục bước 1 đồng thời thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán.
- Hoàn chỉnh hồ sơ BDTX các công trình cầu trên địa bàn huyện trình phê
duyệt và tổ chức sửa chữa trong quý III/2022.
- Thực hiện rà soát các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn huyện..
* Lĩnh vực CN-TTCN, thương mại:
- Tiếp tục Điều tra các HTX, Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh CNTTCN, 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
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
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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.
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. 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. 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…
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, môi trường - khoáng sản - san gạt cải tạo mặt
bằng và đổ đất thải - xử lý vi phạm hành chính (nếu có) về lĩnh vực môi trường
khoáng sản. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước được phân cấp, bảo vệ nguồn
nước, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản
xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa
bàn. Tiếp tục Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu chí 17 về môi trường Nông thôn
mới. Theo dõi hướng dẫn chỉ tiêu thi đua về môi trường cấp huyện năm 2022. Xác
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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 lớn quý IV, Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng
9/2022: Kỷ niệm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945-02/9/2022).
- Tổ chức Tuần lễ văn hóa và Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022.
- Xây dựng Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về văn hóa giao tiếp, bồi dưỡng
kiến thức kinh doanh, các kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng.
- Kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn.
- Báo cáo thực hiện ứng dụng CNTT và phát triển chính quyền điện tử 9
tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tăng cường quản lý
hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến.
- Rà soát các thông tin đăng tải trên trang TTĐT huyện; đảm bảo đăng tải đầy
đủ thông tin theo nghị định 43/20 1 1/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin
và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử
của cơ quan nhà nước.
- 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
- 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. Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện ngày khai
giảng năm học mới 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.
- Thực hiện các chế độ, chính sách cho các thầy cô và các em học sinh trên
địa bàn huyện.
- Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn xét thi đua của ngành GD&ĐT Bảo Lạc
để các trường học làm căn cứ xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện công tác thi
đua khen thưởng năm học 2022- 2023.
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
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bàn huyện; Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiêm vắc xin phòng
chống dịch COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trả mũi.
- Đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu y tế - Dân số đạt và vượt
chỉ tiêu trên giao.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở hành nghề y dược tư nhân,
hàng mỹ phẩm. Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch. xây
dựng kế hoạch kiểm tra tết trung thu 15/8 âm lịch năm 2022. Giám sát công tác
khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khoẻ miễm phí năm 2022 tại xã Phan
Thanh.
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.
- Thực hiện công tác hướng dẫn, giám sát thực hiện các chương trình theo kế
hoạch, báo cáo theo quy định. Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác điều tra, rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.
- 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.
- 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,
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
- Chế độ, chính sách: Tiếp tục tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối
với CBCCVC, người lao động; Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định. Chủ trì phối hợp
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với phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu thực hiện tiếp nhận viên chức
giáo viên chuyển vùng đến công tác tại các trường học thuộc UBND huyện và thực
hiện kế hoạch điều động, luân chuẩn viên chức giáo dục năm 2022 theo kế hoạch.
- Tổ chức bộ máy, biên chế : Tiếp tục tham mưu rà soát xây dựng quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn, đơn
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện khi Bộ ngành có thông tư hướng dẫn mới. Tiếp tục
xây dựng Đề án vị trí việc làm của Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện. u xây dựng
phương án tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viêc chức đối với trường hợp đang hợp
đồng làm việc tại Ban quản lý dự án, sau khi đề án vị trí việc làm của Ban quản lý
dự án ĐT&XD được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- 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; 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
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hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, hướng dẫn, giải dáp, vướng mắc các xã để nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Triển khai thực hiện công tác khác theo chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Ủy
ban nhân dân huyện.
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. Tổ chức
công bố Quyết định thanh tra (01 cuộc) theo kế hoạch.
- 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
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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.
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 phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương
hướng nhiệm vụ tháng 9 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 CV;
- Lưu: VT.
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