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Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022 

 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 21 kế 

hoạch, trên 340 quyết định và trên 260 văn bản khác để chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 2022. Trong đó, tập trung chỉ 

đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, công tác 

phục vụ kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2022) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023; 

tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm 

gia cầm trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện 

dự toán Ngân sách Nhà nước cuối năm 2022. 

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính 

trên địa bàn huyện; rà soát, đánh giá, phân loại đất bị ô nhiễm. 

Chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19; báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác  

phòng, chống dịch COVID-19.  

Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo nghề, đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt 

động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; triển khai hướng dẫn thực hiện các 

chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu 

chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; thực 

hiện công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện. 

Chỉ đạo niêm yết, triển khai quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính;  hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2022. 
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Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán 

bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022; chỉ đạo xây dựng quy 

trình giải quyết nội bộ. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật: Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân 

gieo ươm giống thuốc lá và gieo trồng các cây trồng vụ đông xuân. Tiến độ sản 

xuất như sau: thực hiện gieo ươm thuốc lá được 11,15 ha; rau các loại 144 ha; 

trồng kiệu 17 ha, ngô 11,5 ha... 

Hoạt động kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh gây hại trên cây 

trồng và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ được thực hiện 

thường xuyên, cung ứng kịp thời các loại thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân 

trên địa bàn. 

Chăn nuôi - Thú y: Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh được duy trì 

thực hiện thường xuyên. Trong tháng, không có dịch bệnh lớn xảy ra; một số 

bệnh khác xảy ra trên đàn vật nuôi đều được chữa khỏi và không phát sinh thành 

dịch lớn. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, phun khử trùng tiêu độc 

chuồng trại được duy trì1; lũy kế từ đầu năm triển khai tiêm phòng được 63.947 

liều2. Thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được 

268/550 hộ, bằng 48,7% KH. 

Lâm nghiệp: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển 

rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và 

bảo tồn thiên nhiên; khai thác gỗ rừng trồng được 115 m3 gỗ; phát hiện 04 vụ vi 

phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 

5,25 triệu đồng; tổ chức thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã 

Đoài Dương. 

Khuyến nông - Khuyến lâm: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân được thực hiện thường xuyên; tổ 

                                           
1 Lũy kế từ đầu năm, đã phun khử trùng diện tích là 1.534.800 m2 chuồng trại và sân chợ, với 1.557 lít 

hóa chất, 990kg vôi bột, 1157 lọ thuốc diệt côn trùng. Trong tháng, kiểm soát giết mổ được 150 con lợn, lũy kế 

từ đầu năm kiểm soát giết mổ được 2.157 con lợn, 07 con trâu bò. 
2 Gồm: Lở mồm long móng trâu, bò tiêm được 16.451 liều, đạt 47,68%KH; Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm 

được 16.621 liều, đạt 48,17%KH; Dịch tả lợn 5.188 liều, đạt 28,04 %KH; Dại chó 153 liều, đạt 3,8%KH; 

Newcastle (gà) 17.200 liều, đạt 23,8%KH; Lasota (gà) 8.000 liều, đạt 13,6%KH; Viêm da nổi cục trâu bò 334 

liều, đạt 2,9%. 
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chức tập huấn 03 lớp xử lý rác thải trong chăn nuôi cho người dân, với 45 người 

tham gia. 

Thủy lợi: Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy 

các công trình thủy lợi; bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện cho các trạm bơm 

điện, điều tiết các hồ chứa hợp lý, khoa học;  báo cáo kết quả rà soát công tác thi 

hành luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi năm 2022; Báo cáo kết quả 

công tác điều tra cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn 

năm 2022; báo cáo đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi sau mưa bão3 năm 

2022. 

2. Công nghiệp; Giao thông, xây dựng cơ bản 

Công nghiệp: Hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác chế biến công 

nghiệp ổn định; các ngành nghề kinh doanh như mộc dân dụng, dịch vụ sửa 

chữa cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm đồ uống, may mặc, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh vật liệu xây dựng được duy trì.  

Trong tháng, sản xuất gạch xi măng 73.000 viên; giá trị sản xuất công 

nghiệp theo giá hiện hành  đạt 13.411 triệu đồng; lũy kế 11 tháng đạt 156.164 

triệu đồng, tăng 117.156,61 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 345,6% 

KH so với UBND tỉnh giao, bằng 156,16% so với Nghị quyết HĐND huyện 

quyết định. 

Giao thông; Xây dựng cơ bản - quản lý quy hoạch: Chỉ đạo các xã, thị 

trấn làm đường bê tông nông thôn, đường ra đồng, vùng sản xuất. Công tác quản 

lý quy hoạch, quản lý đô thị, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trật tự xây 

dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn được tiến hành kiểm tra thường xuyên; 

báo cáo kết quả số nhà ở đã hoàn thành xây dựng nhà thuộc Đề án "Hỗ trợ xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023";  báo cáo số liệu 

hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà trên địa bàn huyện; tiếp 

nhận, thẩm định 20 hồ sơ xây dựng cơ bản, 03/11 hồ sơ xin cấp phép xây dựng4; 

thẩm định 10 đồ án quy hoạch nông thôn của 10 xã; nghiệm thu bàn giao đưa 

vào sử dụng 01 công trình5; tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh mở rộng 

quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2020-2035, tỷ lệ 1/2000. Tính 

đến 30/11/2022, giải ngân vốn đầu tư công đạt 93.269 triệu đồng6, bằng 30,66% 

KH (trong đó, giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 69.428 triệu 

đồng, bằng 63,11% kế hoạch vốn giao bổ sung trong năm).     

3. Thương mại - Dịch vụ  

                                           
3 Hệ thống công trình thủy lợi do huyện quản lý hiện có trên 741 công trình mương, phai, đập và trạm 

bơm, với tổng chiều dài: 508,42km,trong đó đã kiên cố: 369,78 km, kênh đất còn: 138,63 km. Các công trình 

thủy lợi chủ yếu đã được đầu tư xây dựng từ lâu nên nhiều công trình bị xuống cấp, mùa mưa lũ đến các công 

trình lại bị hư hỏng, xuống cấp thêm làm giảm khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất. 
4 Trong đó: 07 hồ sơ yêu cầu sửa hồ sơ. Cấp phép xây dựng: 07 HS đang giải quyết, 01 HS chưa đủ 

điều kiện cấp phép. 
5 Sân thể thao trung tâm xã Đàm Thủy. 
6Trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2022 giải ngân đạt 75.944 triệu đồng/269.896 triệu đồng, bằng 

28,16% kế hoạch; vốn chuyển nguồn sang năm 2022, giải ngân 17.275 triệu đồng/34,278 tỷ đồng, bằng 50,4%. 
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Lượng hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại sản phẩm, 

chất lượng hàng hoá đảm bảo, chú trọng nhiều đến các mặt hàng thiết yếu, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; 

trong tháng, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 30,39 triệu USD7, 

bằng 75,4% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 11 tháng đạt 136,34 triệu USD8, 

bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2021; công tác giám sát và quản lý công tác thu 

phí qua cửa khẩu được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định, kết 

quả thu phí đạt trên 677 triệu đồng9; lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 3.305 triệu đồng10, 

bằng 59,2% so với cùng kỳ năm 2021.  

Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, 

các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 04 lượt, phát hiện 01 vụ vi phạm. 

4. Tài nguyên - Môi trường 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, các thủ tục hành 

chính về đất đai được giải quyết đúng trình tự quy định11; xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai 01 trường hợp, thu nộp NSNN 24 triệu đồng; báo 

cáo kết quả rà soát, có ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thu ngân sách từ đất, tài 

sản gắn liền với đất giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất12 tại khu tái định cư khu dân cư 3 

(Đoỏng Luông 2) thị trấn Trùng Khánh. 

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện theo kế hoạch; 

tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân (30/37 hộ) Dự án khu tái định 

cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh; bàn giao mặt bằng công 

trình đường tỉnh 208 từ thị trấn Đông khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu 

Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ 

Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh); trình thẩm định phê duyệt giá đất cụ thể 

làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất công 

trình Nhà văn hóa Trung tâm, cung văn hóa thiếu nhi; chi trả cho 05 hộ dân có đất bị 

thu hồi công trình xây mới trụ sở làm việc xã Đức Hồng; chuẩn bị chi trả cho các hộ 

dân có đất bị thu hồi công trình xây dựng Trụ sở Bưu điện huyện; ban hành Thông 

báo kiểm đếm tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc đối với hộ dân có đất bị thu hồi 

công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.  

                                           
7Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 

7.463.573,05 USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 12.586.364,2 USD; hàng tạm nhập tái xuất đạt 10.348.147 USD. 
8Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 

33.885.996,68 USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 55.864.705,86USD; hàng tạm nhập tái xuất đạt 46.592.170 USD. 
9Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: 677.218.185 đồng. 
10Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: 3.305.427.221đồng. 
11 Trong đó: tiếp nhận 19 hồ sơ, ban hành 19 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp 

nhận, thẩm định 33/33 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 10/14 hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu; 02 hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 08 đơn thư liên quan 

đến đất đai, hiện nay ngành chuyên môn đang tiến hành xác minh, giải quyết... 
12 Trong đó: Đấu giá thành công 18 lô đất, 02 lô đấu giá không thành, thu được trên 10,7 tỷ đồng. 
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Duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng thông thường, khai thác nước ngầm trên địa bàn; theo dõi 

các hoạt động về môi trường trên địa bàn huyện. 

5. Tài chính - Kế hoạch 

Tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện (tính đến ngày 

30/11/2022) đạt 45,6 tỷ đồng, bằng 73,8% so với dự toán tỉnh giao, bằng 67,3% 

Nghị quyết HĐND huyện quyết định, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm 2021 

(trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 23,25 tỷ đồng, bằng 55,68% dự toán giao). 

Tiến độ chi ngân sách nhà nước đạt 540,26 tỷ đồng13, bằng 77,38% dự toán tỉnh 

giao đầu năm, bằng 84,11% so với cùng kỳ năm 2021. 

Công tác kế hoạch đầu tư được quan tâm thực hiện14. Công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn các cá nhân, tập thể đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật được thực hiện thường xuyên; lũy kế từ đầu năm đã làm thủ tục cấp 

giấy phép kinh doanh cho 242 hộ15, hướng dẫn thành lập 03 HTX, đạt 150%KH. 

6. Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 

Đôn đốc các xã triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP năm 2022. Rà soát, hướng dẫn các 

chủ thể hoàn thiện các thủ tục hồ sơ sản phẩm tham gia OCOP; hướng dẫn các 

xã, thị trấn thực hiện tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Tổng hợp kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 202216; tổ 

chức 04 hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Ngọc Khê, Đình Phong, Quang Trung, 

Xuân Nội với hơn 300 người tham gia; xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 

3 "hỗ trợ việc làm bền vững" thuộc Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 2 “Hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài” thuộc Dự án 4 Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội 

dung tiểu dự án 1 thuộc dự án 5 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2022; hoàn thiện số liệu, hồ 

                                           
13Trong đó: Chi thường xuyên đạt 441,03 tỷ đồng, bằng 78,15% dự toán giao (chi ngân sách cấp huyện 

là 350,35 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã là trên 90,68 tỷ đồng); chi đầu tư xây dựng cơ bản và CTMTQG đạt 

91,91 tỷ đồng, bằng 76,14% dự toán giao. 
14 Dự kiến thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất năm 2023. 
15 Trong đó: cấp mới 157 hộ, cấp đổi 85 hộ. 
16 Kết quả rà soát sơ bộ: Tổng số hộ nghèo toàn huyện là: 4.995/17.481hộ, bằng 28,57%;giảm hộ nghèo 

863 hộ, giảm 5,02%. Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện là: 3.145/17.481, bằng 17,99%, tăng 549 hộ, tăng 3,11%. 
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sơ, sổ sách phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi và phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ trình Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh xem xét công nhận; tổ 

chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022- 202317; tổ 

chức thành công Lễ đón bằng công nhận Trường mầm non Phong Nặm đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào ngày 17/11/2022; chỉ đạo, đôn đốc các Trung tâm 

học tập cộng đồng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thẩm định, đánh giá, xếp loại “Cộng 

đồng học tập” cấp xã năm 2022; tổ chức bàn giao trường phổ thông dân tộc nội 

trú cấp huyện trực thuộc Sở GD&ĐT chuyển về UBND huyện quản lý. 

2. Công tác y tế 

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y, dược 

tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm được thực hiện thường xuyên18. Công tác khám 

chữa bệnh cho người dân tại tuyến huyện và tuyến xã được duy trì19, các chương 

trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

Duy trì hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình tới người dân trên địa bàn; sinh con thứ 3 là 04/57 trẻ sinh ra. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Triển khai, thực hiện kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, văn bản của UBND tỉnh và các Sở, 

ngành của tỉnh về các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện 

nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hằng ngày và các biện pháp “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện; tính đến 

ngày 30/11/2022, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 60.913 mũi 

0120; trong đó trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm được 7.341 mũi 0121, đạt 

88,6%; hiện nay có 03 công dân đang cách ly và điều trị tại nhà. 

Trong tháng, ghi nhận 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

với vi rút SASR-CoV-2. Tính đến ngày 30/11/2022, trên địa bàn huyện ghi 

nhận, phát hiện 10.583 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút 

SASR-CoV-2. 

3. Hoạt động Văn hóa thông tin, thể thao, du lịch 

Hoạt động Văn hóa, thể thao và du lịch: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, địa phương… tăng cường công tác quản lý 

văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể thao, công tác quản lý Quảng cáo, In, Xuất bản 

phẩm trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Nếp sống văn hoá 

                                           
17 Kết quả có 140/286 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học, cụ thể cấp mầm 

non  đạt 70 giáo viên, tiểu học 39 giáo viên, THCS đạt 31 giáo viên. 
18 Kiểm tra 02 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, 02 cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc, có chứng chỉ hành nghề, cơ sở vật chất quầy thuốc. 
19 Tổ chức khám chữa bệnh được 7.395 lần (tuyến huyện: 3.781, tuyến xã: 3.614); điều trị duy trì cho 

437 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 
20 Và: 49.851 mũi 02, 39.015 mũi 03, 10.272 mũi 04. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm chủng. 
21 Và: 4.386 mũi 02, đạt 59,3%; 47 mũi 03. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm chủng. 
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và gia đình22; công tác bảo tồn các di sản, di tích văn hóa; chỉ đạo các xã Quang 

Vinh, Quang Hán, Cao Chương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại 

huyện Quảng Hòa năm 202223; chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng năm 2022. 

Tổ chức quảng bá, quản lý, triển khai có hiệu quả hoạt động du lịch tại 

thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc; phối 

hợp với Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng tổ chức Hội nghị tuyên truyền 

nâng cao nhận thức phát triển điểm đến có sự tham gia và phát triển thí điểm mô 

hình quản lý phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại điểm di sản làng đá Khuổi 

Ky, xã Đàm Thủy. Trong tháng, lượng khách đến tham quan, du lịch là 41.118 

lượt, tăng 38.166 lượt khách so với cùng kỳ năm 2021, lũy kế 11 tháng là 

321.451 lượt khách, đạt 64,3% KH. 

Hoạt động Thông tin và Truyền thông: Quản lý và cập nhật thường 

xuyên hoạt động Trang thông tin điện tử huyện, các hoạt động chỉ đạo điều 

hành, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đang tải thường 

xuyên và kịp thời, trong tháng đăng tải được 65 văn bản chỉ đạo điều hành, 26 

tin bài. Thường xuyên mở cửa thư viện phục vụ độc giả, trong tháng, phục vụ 

215 lượt bạn đọc, 180 lượt tra cứu máy tính, luân chuyển được 290 lượt sách, 

báo. 

Tiếp, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam… 

với tổng số giờ phát sóng là 630 giờ. Trong tháng, sản xuất được 44 chương 

trình phát thanh địa phương24, đưa tin kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn 

huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng…; thường xuyên bảo dưỡng các 

thiết bị truyền thông, kiểm tra hệ thống truyền thanh định kỳ 01lần/tuần; tất cả 

hệ thống thiết bị máy thu - phát và các thiết bị phụ trợ đều hoạt động tốt, đảm 

bảo phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời. 

4. Công tác Lao động, Thương binh và xã hội 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác tư vấn, giới thiệu 

việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ25. Thực hiện các chế độ 

chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đúng, đủ, kịp thời 

theo quy định26. Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ chăm 

                                           
22 Triển khai hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xóm nông 

thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tổng hợp hồ sơ đơn 

vị văn hóa năm 2022. Trong tháng, huyện không xảy ra bạo lực gia đình. 
23 Kết quả xã Quang Hán đạt giải nhất, Cao Chương giải nhì, Quang Vinh giải ba. 
24 Trong đó: 135 tin, bài; 23 chuyên mục; 04 chương trình ca nhạc theo chủ đề. 
25 Triển khai các thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc trong và ngoài nước; báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Chỉ thị số37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày  25/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số37-CT/TW tại tỉnh Cao Bằng;  ban hành Kế 

hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Trùng Khánh năm 2022; triển khai Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 

08/7/2022 của Chính phủ vềviệc  ký quỹ và  hỗtrợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc... 
26 Chi trả trợ cấp cho 587 người có công; 118 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học, với tổng số tiền 1.353,676 triệu đồng; giải quyết chế độ 1 lần cho 

982 đối tượng thờ cúng liệt sỹ, với tổng số tiền là 1.374,8 triệu đồng; chuyển Bưu điện huyện chi trả trợ cấp 
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sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và phòng chống tệ nạn xã hội được 

quan tâm thực hiện hiệu quả, công tác cứu trợ xã hội được giải quyết kịp thời 

đúng đối tượng27. 

5. Công tác Dân tộc 

Triển khai, thực hiện nghiêm túc các chính sách dân tộc trên địa bàn; Báo 

cáo kết quả kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; trình tỉnh công nhận danh sách người có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027. 

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP 

1. Công tác Nội vụ; Cải cách hành chính 

Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, thi 

đua khen thưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trên địa bàn huyện28; cử đi đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của 

đội ngũ cán  bộ, công chức, viên chức29; Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện ... Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát hoạt động tôn giáo trên địa bàn, đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của 

các đối tượng đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; hoạt động của các 

điểm, nhóm theo đạo Tin lành. 

Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực 

thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; thực hiện kiểm 

soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên Hệ thống VNPT-iGATE. Trong tháng, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa cấp huyện đã tiếp nhận 188 hồ sơ30. 

2. Công tác Tư pháp 

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp; 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

                                                                                                                                    
tháng cho 3.920 đối tượng, tổng số tiền trên 1.939,5 triệu đồng; ban hành Quyết định phê duyệt 10 đối tượng 

được hỗ trợ mai táng phí; 190 đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh 04 đối tượng 

BTXH; rà soát nhu cầu cứu đói Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Hỗ trợ đột xuất cho 01 trẻ em bị tai nạn 

thương tích... 
27 Tiếp nhận 23 hồ sơ cai nghiện đi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh Cao Bằng; ban hành kế hoạch triển khai 

tháng hành động vì bình đẳng giới; chỉ đạo thành lập nhóm Thường trực Bảo vệ trẻ em cấp xã... 
28 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập thể lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022... 
29 Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo văn bản; bồi dưỡng kiến thức đại biểu HĐND cấp xã; 

bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp năm 2022 cho giáo viên; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và 

kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã; thông báo tuyển sinh đại học, 

thạc sỹ, tiến sỹ năm 2022 của Trường Đại học Đông Đô - Hà Nội. 
30 Trong đó: 141 HS tiếp nhận tại cấp huyện nhưng có quy trình giải quyết tại tỉnh (có kết quả 127 HS, 

đang thụ lý 14 HS); cấp huyện, đã trả 27/47 HS (trễ hạn 02 HS); đang thụ lý 20 HS. 
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dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, chỉ đạo cấp xã tổ chức được 22 cuộc, 

với 667 lượt người nghe. Công tác hòa giải được quan tâm thực hiện, thường 

xuyên kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; công tác hộ tịch, cải chính hộ tịch, chứng 

thực được thực hiện kịp thời, đúng quy định31. Theo dõi thi hành pháp luật và 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn32; 

phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện công tác truyền thông, 

trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch; chỉ đạo báo cáo công xây dựng, kiểm tra, xử lý, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

3. Công tác Thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư 

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra; Công tác thanh tra đảm bảo tiến độ, 

thời gian theo quy định; tiến hành thanh tra công tác triển khai thực hiện hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 

2021-2025. 

Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

trong tháng, tiếp 03 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 11 đơn thư33 của công dân 

đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo quy định. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH; NGOẠI VỤ 

1. Quốc phòng 

Tình hình an ninh khu vực biên giới, nội địa ổn định; các lực lượng vũ 

trang thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và 

quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 03 xã 

gồm Phong Châu, Khâm Thành, Phong Nặm; khảo sát căn cứ chiến đấu điều 

chỉnh của huyện tại Lũng Thàn, xã Trung Phúc.  

2. An ninh - Trật tự ATXH 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn 

định; các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chế độ trực theo quy định, 

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn; tổng kết đợt phát động tập trung phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Tri Phương năm 202234; thực hiện Đề án phát triển 

                                           
31 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp; thực hiện đăng ký khai sinh 93 trường hợp; kết 

hôn 40 trường hợp, đăng ký khai tử 66 trường hợp; xác định tình trạng hôn nhân 69 trường hợp; chứng thực cấp 

huyện 13 việc; cấp xã 3.085 việc. 
32 Trong tháng, đã ban hành 01 Quyết định xử phạt VPHC, tổng số tiền phạt 1 triệu đồng. 
33 Gồm: 03 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã, 08 đơn thẩm quyền cấp huyện. Đều là 11 đơn kiến nghị, phản 

ánh. 
34 Tổ chức được 09 cuộc tuyên truyền, với hơn 2.000 lượt người nghe; phát trên 1.650 tờ rơi tuyên 

truyền pháp luật đến người dân tại xã Tri Phương; phát hiện 01 vụ 02 đối tượng về hành vi đánh bạc; 05 vụ, 04 

đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 04 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt 

Nam qua địa bàn. 
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ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia (Đề án 06)35; ban hành Quyết định tổ chức triển khai thực hiện đề án 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Đàm 

Thủy năm 2023; Kế hoạch tổ chức hội nghị điểm công tác tái hòa nhập cộng 

đồng năm 2022 tại địa bàn thị trấn Trà Lĩnh. 

Công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông được tăng 

cường36, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, hạn chế tai nạn giao thông. Trong tháng, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, 

01 người chết; xảy ra 02 vi phạm về trật tự xã hội; triệt phá 10 vụ, 13 đối tượng 

vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.  

3. Công tác Ngoại vụ; Biên giới 

Duy trì công tác đối ngoại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, 

thông tin về phòng chống dịch COVID-19, quản lý lao động qua biên giới; giám 

sát chặt chẽ hoạt động của phía Trung Quốc (TQ) liên quan đến việc xây dựng 

các công trình, lắp đặt thiết bị giám sát trên biên giới; trao đổi với Đại Tân, TQ 

việc phía Việt Nam xây dựng công trình tôn tạo, gia cố khu vực mốc 836/2; đề 

nghị phía TQ nhanh chóng sửa chữa, khôi phục mốc 821; báo cáo kết quả triển 

thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội nghị gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí 

thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao 

Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (VN) và Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây (TQ) năm 2022; báo cáo kết quả xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế hợp 

tác với TQ về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm an 

ninh trật tự khu vực biên giới đất liền hai nước năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Công tác quản lý người nước ngoài ra vào địa bàn huyện; hoạt động của các tổ 

chức phi Chính phủ thực hiện các dự án trên địa bàn được tăng cường; báo cáo 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022. 

Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc 

giới, giữ vững trật tự, trị an khu vực biên giới được quan tâm, tăng cường37; 

trong tháng, các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra canh gác trên 40 lần, với 

trên 110 lượt người tham gia. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên 

truyền và yêu cầu nhân dân không qua lại cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở, 

không sang lao động bất hợp pháp tại các địa phương Trung Quốc; tiếp nhận 

467 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về Việt 

Nam qua các đường mòn, lối mở; bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng tổ chức môi giới 

cho 09 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; 02 vụ, 06 

người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

                                           
35 Tiếp nhận 435 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (cấp mới 332 hồ sơ, cấp đổi 52 HS, cấp lại 48 HS); 

thu nhận định danh điện tử chưa có thẻ 22 HS, định danh điện tử có thẻ 158 HS. 
36 Tiến hành kiểm tra được 43 lượt, phát hiện và lập biên bản vi phạm 83 trường hợp, tạm giữ 30 xe mô 

tô; tước giấy phép lái xe 02 trường hợp; xử phạt hành chính 90 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 

trên 86,35 triệu đồng. 
37 Các lực lượng biên phòng đã thường xuyên tham gia và duy trì có hiệu quả các cuộc hội đàm định kỳ 

và đột xuất với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và giải 

quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới... đối ngoại trực tiếp trên 30 lần; các Đồn Biên phòng gửi 

trên 40 thư. 
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 11, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cơ bản 

đã triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện theo chương trình 

công tác đã đề ra; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng 

đối tượng; các hoạt động xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ; tình hình biên 

giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...Tuy nhiên, vẫn còn 

một số hạn chế như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; chỉ tiêu về thu ngân sách, 

thu cân đối ngân sách đạt thấp; tiến độ thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi ra 

khỏi gầm sàn nhà ở; tiêm phòng cho đàn vật nuôi còn chậm... 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Trùng Khánh./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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