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1. Công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh
Trong tháng 8 năm 2022, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách
thức do chiến tranh Nga - Ukraine gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm; Chính phủ đã điều chỉnh giảm giá xăng dầu nhiều lần nhưng giá cả
nhiều loại hàng hóa vẫn ở mức cao; bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục kiên trì
chính sách “Zero COVID” khiến hoạt động xuất khẩu qua địa bàn tỉnh gặp khó khăn;
Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi và điều
kiện dịch bệnh COVID -19 được kiểm soát ổn định, tăng cường tuyên truyền, vận
động người dân và doanh nghiệp tích cực phát triển sản xuất kinh doanh và tổ chức
chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã
hội, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:
Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh được ban hành tại Quyết
định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021, trong tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh
đã tổ chức 04 cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh, 01 Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ
và nhiều cuộc họp quan trọng khác. Trong đó, tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ
tháng 7 năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung được trí tuệ của các thành viên và các
đại biểu trong việc phân tích, đánh giá khách quan bối cảnh, tình hình phát triển
kinh tế- xã hội địa phương tháng 7, 7 tháng năm 2022, xác định những vấn đề và
giải pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội
tháng 8 năm 2022. Thông qua các hội nghị, cuộc họp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh đã kịp thời xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm và
đột xuất của địa phương.
Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội,
Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội tỉnh năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương
thường xuyên nắm tình hình, đánh giá thực tiễn để kịp thời chỉ đạo thực hiện các
giải pháp đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển
kinh tế- xã hội năm 2022; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các
chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường
trực HĐND tỉnh và Chương trình công tác của UBND tỉnh. Theo đó, tháng 8 và 8
tháng năm 2022, tình hình kinh tế- xã hội địa phương được duy trì ổn định, đảm
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bảo sự tăng trưởng và phát triển khởi sắc ở một số lĩnh vực trọng tâm như1: nông
nghiệp, công nghiệp, thương mại, thu ngân sách địa phương...
Trong tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 3.521 văn bản
đến; ban hành 1.039 văn bản đi, trong đó có: 175 quyết định, 305 công văn chỉ đạo
điều hành, báo cáo; 02 chỉ thị; 01 công điện… Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh ký thay mặt tập thể UBND tỉnh 108 văn bản. Các văn bản được ban hành đúng
trình tự, thủ tục theo quy định. Đặc biệt, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm
túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp thực hiện
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các
sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng hoàn thiện, trình dự thảo nghị quyết của HĐND
tỉnh, đồng thời tích cực phối hợp với HĐND tỉnh chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 9
(chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII.
Các thành viên UBND tỉnh là thủ trưởng các sở, ban, ngành theo nhiệm vụ
được giao đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai các
văn bản cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, quy định của cấp trên thuộc ngành, lĩnh
vực quản lý phù hợp với thực tiễn địa phương.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 8 năm 2022 đã chỉ
đạo việc tổ chức và chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, phiên họp, buổi làm việc
quan trọng như: Họp về công tác thu ngân sách; Họp về Quy hoạch tỉnh; Làm
việc với Đoàn KT của của Ban Bí thư Trung ương; Làm việc với Đoàn chuyên
gia của UNESCO; Họp sơ kết 7 tháng đầu năm của BCĐ thực hiện CSBHXH,
BHYT tỉnh; Làm việc với Ủy ban xã hội của Quốc hội; Làm việc với đại sứ
Pakistan; Họp BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia; Tham dự phiên họp
trực tuyến của UBQG về chuyển đổi số; Họp BCĐ giải phóng mặt bằng và giải
quyết các vướng mắc về đất đai; Dự hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ
thường kỳ; Dự ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Đông Khê, huyện
Thạch An; Dự HN trực tuyến của Chính phủ với doanh nghiệp... 2
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Về kinh tế: Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021: Diện tích đa số
các loại cây trồng vụ hè thu đều tăng; tổng đàn vật nuôi được duy trì ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng
tăng; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tăng 15,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,42%. Lĩnh
vực kinh doanh dịch vụ có kết quả phục hồi ấn tượng, tổng lượt khách du lịch tăng 91,5%; Tổng mức bán lẻ
hàng hóa đạt 5349,64 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt
566,82 triệu USD, tăng 30%, đạt 90% KH; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.880.087 triệu đồng; đạt 171% so với
dự toán TW giao; đạt 143% so với dự toán HĐND giao, tăng 200%.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả; thực hiện kịp thời các hoạt động
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công. Công tác trực sẵn sàng chiến
đấu được các cấp thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được
giữ vững và ổn định.
Họp HĐ xét tặng danh hiệu: “Thầy thuốc ưu tú”; Họp Tổ công tác xúc tiến dự án Khu trung tâm thác
Bản Giốc; Họp thẩm định Báo cáo đề xuất CTĐT dự án: Xây mới và mua sắm trang thiết bị y tế cho TTYT
huyện Thạch An; Họp HĐ thẩm định ĐA đóng cửa mỏ; Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang;
Làm việc với Hiệp hội Mắc Ca; Dự HN tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ;
Dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Sông Hiến; Dự họp với Đoàn chuyên gia UNESCO tại
Nguyên Bình (DK); Dự HN trực tuyến về công tác QLTT 6 tháng đầu năm; Dự Hội nghị MTTQ tỉnh lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2019-2024; Tiếp xã giao Đoàn chuyên gia nước ngoài; Dâng hương Đài tưởng niệm các anh
hùng liệt sĩ và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỳ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ
và dự HN biểu dương người có công...
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Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, các đồng chí lãnh đạo
UBND tỉnh đã thường xuyên, tăng cường đi công tác cơ sở, kiểm tra, nắm tình hình
triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh3.
Đồng thời, chủ trì tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo
đúng quy định và lợi ích chính đáng của người dân, qua đó tạo sự phấn khởi, đồng
thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước.
Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với
trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh đã tập trung
được trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể trong việc chủ động, tích cực
đưa ra các ý kiến chỉ đạo quan trọng, kịp thời giải quyết các vấn đề mới, đột xuất,
cấp bách do thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội địa phương đặt ra, tiêu biểu là chỉ
đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và kiểm soát
dịch COVID-194, giúp ổn định mọi hoạt động kinh tế- xã hội của địa phương; đã
kịp thời triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện kịp thời chế
độ báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, các vấn đề đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
và cung cấp đầy đủ các báo cáo kinh tế- xã hội cho các Ban của Tỉnh ủy; Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo yêu cầu phối hợp.
2. Triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ và các bộ ngành trung ương
Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua theo dõi từ 01/01/2021 đến
20/3/2022, UBND tỉnh Cao Bằng tổng hợp có 68 nhiệm vụ (trong 54 văn bản)
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Cao Bằng thực hiện, trong đó có 22/68
nhiệm vụ đã hoàn thành, có 46 nhiệm vụ thực hiện trong tiến độ được giao.
3. Về kết quả thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ do UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 8, 8 tháng đầu năm 2022
3.1. Chương trình công tác tháng 8/2022 có tổng số 94 nhiệm vụ. Đến
nay, có 25/94 nhiệm vụ đã hoàn thành, có 69/94 nhiệm vụ đang thực hiện.
3.2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
- Trong tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 395 nhiệm
vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: có 259
nhiệm vụ đã hoàn thành (65,6%), 106 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 26,8%), 30 nhiệm
vụ đang thực hiện (chiếm 14,15%).

Tiếp xúc cử tri tại các huyện: Quảng Hòa, Nguyên Bình; Kiểm tra công tác GPMB dự án đường cao
tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh; Kiểm tra tổ chức thi nâng ngạch công chức; tham gia Đoàn công tác của BT kiểm
tra hoạt động KS&ĐĐ tại TP Cao Bằng; Thăm hỏi, tặng quà gia đình, cá nhân người có công tại Bảo Lâm nhân
dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ; Sinh hoạt với Chi bộ, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy Bảo Lạc...
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, số trường hợp mắc Covid-19 mới trung bình theo
ngày trong tháng 8/2022 là 4,5 người/ ngày, giảm so với tháng 7/2022 (6,2 người/ ngày). Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo các độ tuổi cơ bản đạt theo tiến độ chung của cả nước và đảm bảo an toàn, hiệu quả.
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- Trong 8 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 2.508
nhiệm vụ, trong đó có 1.779 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 70,9%); 602 nhiệm vụ
quá hạn (chiếm 24,0%); 127 nhiệm vụ đang thực hiện (chiếm 5,1%).
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2022 của
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng xin báo cáo các đồng chí Lãnh đạo
UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVTMTH, Cổng
thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH(Nh).
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