ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC
Số: 13 /CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lạc, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của UBND huyện Bảo Lạc tháng 11, năm 2022
Thực hiện Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND
huyện Bảo Lạc về ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng
11, năm 2022 như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2022
1. Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết,
Chương trình, Đề án của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, trọng tâm là
chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; triển khai
các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện Kế hoạch
thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid19; giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh
giác. Tập trung tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng ngừa dịch Covid-19 nhắc lại
và bổ sung cho người 18 tuổi trở lên; triển khai đúng kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ
5 đến dưới 12 tuổi. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp
nâng cao năng lực hệ thống y tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của
dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ động phòng, chống
dịch bệnh trong dịp giao mùa, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho
nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là tại các Trạm y tế xã. 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, vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch. Giám sát công tác khám chữa
bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khoẻ miễn phí năm 2022 tại cơ sở.
3. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 20222023. Chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi, tái đàn đảm bảo chỉ tiêu; Quan tâm
chỉ đạo công tác tiêm phòng đàn vật nuôi. Đôn đốc các xã thực hiện làm nhà tiêu
hợp vệ sinh, di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Tiếp tục thực hiện
các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.
Nghiên cứu, xây dựng các nội dung phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với
thực tiễn tại địa phương. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đề án phát
triển nông lâm nghiệp huyện... Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống
thiên tai. Triển khai các phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi.
4. Tập trung rà soát các nhiệm vụ; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển
khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia;
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5. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ
doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng
thị trường sản phẩm hàng hóa. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa việc
găm hàng, tăng giá đột biến; tăng cường kiểm tra, phòng chống hàng giả; kiểm soát
vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
6. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, Chủ động
thực hiện các biện pháp để tận thu các khoản thu trên địa bàn. Triển khai kế hoạch kiểm
tra các đơn vị, xã, thị trấn thực hiện dự toán, đảm bảo chi đúng chế độ, định mức theo
Luật ngân sách; Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường kiểm
tra, kiểm soát chi thường xuyên, cấp phát, thanh toán các nguồn vốn sửa chữa; tập trung
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các nguồn vốn các Chương trình
mục tiêu Quốc gia theo kế hoạch được HĐND tỉnh phê duyệt.
7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản,
môi trường, đất đai... trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp Luật. Tăng cường
công tác kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái
phép, sử dụng đất không đúng mục đích, đổ thải gây ô nhiễm môi trường,...
8. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ
bản; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn
đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
trên địa bàn huyện.
9. Chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện công tác giảng dạy năm học 2022-2023
đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ CC,
VC, giáo viên, người lao động và học sinh trên địa bàn huyện.
10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng
quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;
tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; khuyến khích đổi
mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số.
11. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Hướng dẫn các
xã, thị trấn triển khai công tác đánh giá, bình xét gia đình, làng bản văn hóa năm 2022,
tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, tăng cường tổ chức các hoạt
động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. Vận động nhân dân tích cực thực hiện phong
trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm nâng cao thể chất
và trí tuệ. Tổ chức triến khai, thực hiện các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch
huyện trong điều kiện bình thường mới. Tăng cường công tác kết nối, kêu gọi các nhà
đầu tư tham gia vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, quảng bá du lịch của huyện trên các kênh thông tin truyền thông. Duy trì, thực
hiện các nội dung hoạt động chợ đêm đảm bảo phong phú, hấp dẫn.
12. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn.
thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có công, chính sách bảo
trợ xã hội, giảm nghèo; các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Tổ chức thực
hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo vệ các quyền của trẻ em.
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13. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT
trên địa bàn, chấn chỉnh việc sử dụng phương tiện xe máy khi chưa đủ tuổi tham gia
giao thông, không đội mũ bảo hiểm,… kiểm tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao
thông, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức diễn tập PCCC rừng
atij xã Đình Phùng.
14. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới; nắm chắc
tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nội địa và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo điều
tra xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất nghiêm trọng mới phát sinh; thực hiện nghiêm
túc các chế độ trực SSCĐ theo quy định; tổ chức giao ban theo Nghị định 03.
15. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định;
chú trọng việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua các kỳ họp của
HĐND huyện khóa XX. Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng
và tiến độ theo quy định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý,
phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung đẩy nhanh việc giải
quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
16. Xây dựng các Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thực hiện các Kết luận của
Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và của Huyện ủy Bảo Lạc.
17. Xây dựng các Báo cáo chuyên đề, dự thảo các Nghị quyết trình thẩm định,
chuẩn bị cho chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bảo Lạc.
18. Thực hiện các nội dung khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ
(Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Chương trình công tác tháng 11, năm 2022 của UBND huyện, yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan
tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả; khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình,
kịp thời báo cáo UBND huyện sửa đổi, bổ sung đảm bảo triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao./.
Nơi nhận:

-

VP UBND tỉnh;
TT Huyện ủy;
TT HĐND huyện;
TT UBMTTQ huyện;
CT, các PCT UBND huyện;
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
UBND các xã, thị trấn;
VP: LĐ, các chuyên viên;
Trang thông tin điện tử huyện;
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
THÁNG 11, NĂM 2022 CỦA UBND HUYỆN BẢO LẠC
(Phụ lục kèm theo Chương trình số: 13 /CTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc)
STT
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Nội dung, chương trình công tác tháng 11, năm 2022
- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành các
hoạt động của UBND trong tháng 11 theo chương trình, kế hoạch công tác
năm 2022.
- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội,
QP, AN tháng 11; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 11,
phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12, năm 2022;
- Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND
huyện vào tháng 12 theo quy định.
- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị quà, lập danh sách phân công
lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban tham dự “Ngày Hội đại đoàn kết toàn
dân tộc” 18/11/2022 tại các địa phương trong huyện.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác
trọng tâm tháng 12 năm 2022.
- Thông báo tiếp nhận sáng kiến năm 2022, tổng hợp và đề nghị Hội đồng
sáng kiến họp, đánh giá sáng kiến theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra một số xã, thị trấn về công tác thi đua, khen thưởng
năm 2022 theo kế hoạch.
- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng
12/2022.
- Báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm
vụ năm 2023.

Cơ quan tham
mưu thực hiện

Chỉ Đạo thực
hiện

Văn phòng
HĐND-UBND

Lãnh đạo
UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

Ghi
chú
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- Ban hành Công văn chỉ đạo UBND các xã báo cáo tình hoạt động tôn
giáo trên địa bàn; chỉ đạo các xã hướng dẫn quản lý lễ Noel năm 2020 trên
địa bàn xã, thị trấn.
- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm
2022; rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện kế khai tài sản thu nhập
cá nhân năm 2022 theo quy định.
- Rà soát nâng lương thường xuyên tháng 11/2022, đối với cán bộ, công
chức, viên chức đơn vị hành chính, sự nghiệp.
- Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại CB,CC,VC, người lao
động năm 2022.
- Rà soát nâng lương thường xuyên tháng 11/2022, đối với cán bộ, công
chức cấp xã.
- Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp
xã năm 2022.
- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học phát động phong trào thi đua “Dạy tốtHọc tốt” và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo
Việt Nam 20/11/2022 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương.
- Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức giải bóng chuyền da
Nam-Nữ và tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/198220/11/2022.
- Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và danh sách
giáo viên đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023.
- Tiếp tục tổ chức triển khai tập huấn BDTX, các văn bản pháp luật liên
quan đến chế độ chính sách của giáo viên và học sinh cho CBQL, GV các
bậc học theo chỉ đạo, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng tổ chức
kiểm tra, khám sàng lọc phát hiện sớm trẻ khuyết tật đối với trẻ mầm non

Phòng Giáo dục –
Đào tạo

Đ/c Hoàng
Thị Đà- PCT
UBND huyện
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trên địa bàn, (ngày 08/11/2022 tại trường mầm non Thị trấn Bảo Lạc).
- Chỉ đạo các trường tiếp tục chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị đầy đủ hồ
sơ, minh chứng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; Rà soát chính xác
số liệu khớp với các loại hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra công nhận phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Cao Bằng đến kiểm tra, công nhận kết quả phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của huyện.
- Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuyên môn, công tác tài chính, công
tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng…tại một số đơn
vị trường trên địa bàn theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các trường tăng cường công tác quản lý chặt chẽ học sinh trong
thời gian ở trường, ở ký túc xá, xây dựng kế hoạch bảo quản, tự sửa chữa, sử
dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp tránh hỏng hóc, lãng phí. Thực hiện tốt
công tác duy trì sĩ số học sinh, hạn chế mức thấp nhất tình trạng học sinh nghỉ
học, bỏ học.
- Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền ba văn kiện
pháp lý biên giới đất liền VN-TQ và hoàn thành trước ngày 25/11/2022.
Tuyên truyền giáo dục về Công viên địa chất toàn cầu UNECOS Non nước
Cao Bằng. Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2022, thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở...theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn, chú trọng thực hiện công tác dạy
và học theo chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng; Đảm bảo chế độ,
chính sách cho cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động và học sinh theo
quy định.
- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 11 tháng đầu năm, giải
pháp thực hiện hoàn thành thu ngân sách năm 202
- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, chủ
động rà soát khai thác các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân
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sách theo kế hoạch được giao.
- Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB, ban hành các văn bản
thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy mạnh công
tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất
lượng và đúng quy trình, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật đối với các chủ đầu tư chậm lập và nộp báo cáo quyết toán Phòng Tài chính –
dự án hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư đối với các dự án sử
Kế hoạch
dụng vốn NSNN do địa phương quản lý. Phối hợp với các ngành, các cấp
tham mưu cho UBND huyện từng bước giải quyết nợ XDCB còn tồn đọng.
- Tiếp tục thực hiện việc 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.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới; 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
Phòng Nông
Toàn) thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.
nghiệp Và PTNT
- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng
trên địa bàn; Công tác phòng chống dịch bệnh và tiềm phòng cho đàn gia súc,
gia cầm; Công tác di dời chuồng trại; công tác phòng chống rét cho trâu, bò.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Đề án nông lâm nghiệp năm 2022;
Nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản
theo hướng hữu cơ năm 2022; Nghị quyết số 48; Nguồn vốn bảo vệ đất trồng

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện
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- Tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022.
- Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đôn
đốc các chủ thể hoàn thành hồ sơ các phẩm năm 2022
- Chỉ đạo các xã, Thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ
đông – xuân năm 2022-2023.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được giao. Tiếp tục
hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện duy tu sửa chữa đường GTNT theo chỉ
tiêu huyện giao đối với đường xã, đường thôn bản.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên Quý
IV/2022
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

Phòng kinh tế-Hạ
tầng
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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.
- Tổ chức công bố kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra các công
trình theo cơ chế đặc thù của Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/20216
của Chính 4 phủ; Công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng tại
UBND xã Huy Giáp; xây dựng báo cáo, dự thảo Kết luận thanh tra ban quản
lý chợ tại các xã Xuân Trường, Hưng Đạo, Huy Giáp, Sơn Lộ; Công bố quyết
định thanh tra, nghiên cứu hồ sơ tài liệu; tiến hành kiểm trực tiếp tại cơ sở
đối với cuộc thanh tra đất đai tại xã Sơn Lộ; Xây dựng dự thảo kế hoạch
thanh tra năm 2023.
- Duy trì công tác tiếp công dân tại cơ quan và phối hợp với Ban tiếp
công dân huyện tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân.
Theo dõi nắm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
công dân trên địa bàn huyện để có hướng giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh
tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Xây dựng dự thảo kế hoạch tiếp công
dân, giải quyết đơn thư năm 2023.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về công tác
phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng năm
2018, Nghị định 59/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; Xây dựng dự
thảo kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023.
- 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

Thanh tra huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c
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quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi
con nuôi, hướng dẫn, giải dáp, vướng mắc các xã để naang cao chất lượng,
hiệu quả công tác, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tăng cường công tác kiểm
tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định; thực hiện rà soát thường xuyên và
rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực theo quy định.
- Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý IV/2022 theo kế hoạch
- Triển khai thực hiện công tác khác theo chỉ đạo của Thường trực huyện
ủy, Ủy ban nhân dân huyện.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường
vụ huyện ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, Kế hoạch sử dụng
đất năm 2022.
- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND tỉnh xem
xét phê duyệt.
- Thành lập tổ công tác và ban hành Kế hoạch kiểm tra nguồn gốc sử dụng
các thửa đất do nhân dân đang chiếm dụng quản lý;
- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.
- Thực hiện công tác tuyên truyền và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất
Phòng Tài nguyên
đai đối với các hộ gia đình còn lại thuộc dự án: Di dân vùng sạt lở xóm Bản
– MT
Riền, xã Hưng Đạo.
- Tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện công trình, dự
án trên địa bàn huyện; giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB công
trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện.
- Ban hành Kế hoạch, thông báo thu hồi đất và kiểm đếm thực hiện giải
phòng mặt bằng công trình: Thi công xây lắp công trình cấp điện nông thôn
từ lưới điện quốc gia xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc thuộc dự án cấp điện cho
các xóm chưa có điệntrên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
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- Phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, lập
phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình: Xử lý các
vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn từ Km327+600-Km332 (Đèo
Khau Cốc Chả), QL.4A, tỉnh Cao Bằng.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khỏa sát, kiểm đếm đất đai, tài sản
hoa màu, vật kiến trúc để GPMB di tích lịch sử chùa Vân An;
- Phối kết hợp với Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
huyện, đơn vị tư vấn hoàn thiện bản đồ GPMB; thông báo thu hồi đất; Quyết
định thành lập tổ giúp việc cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư;
kiếm đếm cây cối hoa màu, đất đai công trình: UBND xã Thượng Hà.
- Phối kết hợp với chủ đầu tư dự án kiểm tra, khảo sát, đo đạc để chuẩn
bị giải phóng mặt bằng một số hạng mục của các công trình dự án thủy điện:
Thủy điện Bảo Lạc A xã Cô Ba; Thủy điện Bản Ngà, Thủy điện Bản Riển.
- Bàn giao mặt bằng các công trình, dự án đã hoàn thành GPMB cho chủ
đầu tư theo quy định; Tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình
thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án có thu hồi
đất.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy cấp giấy CNQSD đất theo quy định.
- Ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường
hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác kiểm tra 12 trường hợp tự ý chuyển
mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất khác, lấn chiếm đất công
và đề xuất phương án xử lý.
- Hướng dẫn công chức địa chính - xây dựng hòa giải tranh chấp đất đai
tại cơ sở;
- Giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có);
- 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

12

10

trường khoáng sản.
- Ban hành công văn triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến
dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện theo
quy định.
- 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.
- Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu chí 17 về môi trường các Nông thôn
mới. Theo dõi hướng dẫn chỉ tiêu thi đua về môi trường cấp huyện năm 2022.
- Xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện xác
nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức, cá nhân
thực hiện dự án thuộc diện phải đăng ký.
- 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.
- Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
(23/11/1922-23/11/2022); kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên
Phủ trên không" (12/1972-12/2022); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến
thắng Tây Bắc 1952.
- Tổng hợp danh hiệu “Gia đình đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 và báo cáo
kết quả với BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện.
- Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Làng văn hóa”; “Khu dân cư
văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, trình BCĐ huyện
thẩm định.
- Tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định công nhận
các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2022.
- Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông

Phòng Văn hóa Thông tin

Đ/c Hoàng
Thị Đà- PCT
UBND huyện

13

thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025
- Chỉ đạo đội chiếu phim vùng cao thực hiện chiếu phim tuyên truyền tại
cơ sở theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022.
- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu
Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
- Thực hiện nội dung phối hợp thực hiện Kế hoạch số:130/KH-UBND ngày
20/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn
Thể dục thể thao cơ sở năm 2022 tại huyện Bảo Lạc.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi diễn xướng dân gian và Đại hội chi
hội bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Bảo Lạc lần thứ I năm 2022
- Xây dưng 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 năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chuẩn bị
công tác tổng kết năm 2022 của BCĐ phát triển dịch vụ - du lịch của huyện.
- Rà soát các thông tin đăng tải trên trang TTĐT huyện; đảm bảo đăng tải
đầy đủ thông tin theo nghị định 43/2011/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; Báo cáo kết quả hoạt động của Trang
TTĐT huyện, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình
hình hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở
- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử huyện
Bảo Lạc năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực VH,TT,DL trên địa bàn
huyện.
- Tăng cường công tác quảng bá về tiềm năng du lịch huyện Bảo Lạc trên
các hệ thống thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Duy trì và đổi
mới các hoạt động chợ đêm thị trấn nhằm thu hút khách du lịch.

14

11

- 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.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy
ra trên địa bàn huyện; Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ
chức tiêm chủng thương xuyên định kỳ và tiêm chủng vắc xin phòng chống
COVID-19 do TT KSBT phân bổ.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở hành nghề y dược tư
nhân, hàng mỹ phẩm đợt 2. Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
theo kế hoạch. Giám sát công tác khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức
khoẻ miễm phí năm 2022 tại cơ sở xã, thị trấn.
- Giám sát khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại các xã, thị
trấn; Khám sức khoẻ Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an nhân dân năm
2023.
- Căn cứ vào thực tế xây dựng chương trình. Phòng y tế đảm bảo thực
hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cũng như đột xuất.
Báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định; Phòng y tế được phân công phụ
Phòng Y tế, Trung
trách xã Hưng Đạo, phụ trách nghĩa vụ quân sự xã Kim Cúc,…thực hiện theo
tâm y tế huyện
sự phân công và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND huyện
- Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu y tế
- dân số và thực hiện các hoạt động của Dự án 7.
- Tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động trong đơn
vị.
- Xây dựng kế hoạch khám bệnh tình nguyện tại xã Khánh Xuân huyện
Bảo Lạc.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh,
chữa bệnh, phối hợp với VNPT Cao bằng hoàn tất việc đơn thuốc điện tử,
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tiến tới ứng dụng bệnh án điện tử…
- Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo theo các văn bản, thông tư mới
ban hành về công tác báo cáo thống kê y tế. Triển khai kịp thời các văn bản,
các chế độ, chính sách pháp luật tới toàn thể các bộ viện chức trong toàn đơn
vị.
- Tiếp tục thực hiện chi trả theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP đúng quy định,
kết quả hiện tại 6/17 xã đã thực hiện xong dự kiến hết tháng 11/2022 sẽ hoàn
thành 17/17 xã, thị trấn.
- Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022; phương
hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Tiếp tục thông tin tới Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về những đơn
vị được phép tuyển dụng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Lao động
Thương binh và Xã hội.
- Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, đối
tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK.
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra chương trình giảm nghèo năm 2022, rà
soát, cập nhật thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm
2022;
- Triển khai văn bản thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý
IV/2022;
- Triển khai các văn bản hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xã, thị trấn
phù hợp với trẻ em năm 2022;
- Kiểm tra, tư vấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2022 tại các xã, thị trấn.
Hướng dẫn rà soát gia hạn thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người
DTTS, BTXH năm 2023. Rà soát nhu cầu cứu đói Tết, giáp hạt năm 2023.
- Triển khai thực hiện các dự án trong chương trình MTQGGNBV năm
2022; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các dự án chương trình MTQGGNBV
năm 2022.

Phòng Lao độngTB và XH
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- Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân
tộc. Tình hình thực hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn
huyện.
- Chỉ đạo hướng dẫn các xã rà soát bổ sung, kiện toàn thay thế người có
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tổ chức thăm hỏi người có
uy tín trên địa bàn huyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
trên địa bàn huyện Bảo Lạc.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai, tổ chức
thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc chương trình MTQG phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN huyện Bảo Lạc năm 2022 và giai
đoạn 2021- 2025. Quyết định 1719/TQ-CP ngày 14/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2023
trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các kế hoạch, nội dung
chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN
năm 2022 và giai đoạn 2021- 2025 Trên địa bàn huyện Bảo Lạc, theo Quyết
định 1719/TQ-CP ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín theo
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg năm 2022.
- Kiểm tra việc thực hiện các Chương trinh, chính sách dân tộc tại một
số xã trên địa bàn.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc
năm 2023.
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