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CHƯƠNG TRÌNH
Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện
Trùng Khánh xây dựng chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022 và
phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu.
2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các văn bản trình kỳ họp cuối
năm 2022 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục trả lời, giải quyết các ý
kiến, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các ý kiến, kiến
nghị của cử tri.
3. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân; phương án phòng
chống đói rét cho đàn vật nuôi năm 2022 - 2023; hoàn thành tiêm phòng vắc xin
đợt 2/2022 cho đàn vật nuôi.
4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn
với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; triển khai có hiệu
quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
5. Đẩy mạnh các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa
phương những tháng cuối năm 2022; chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử
dụng đối với các lô đất (20 lô) tại khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đoỏng Luông
2); Trụ sở cũ Phòng Nông nghiệp và PTNT (Trụ sở huyện Trà Lĩnh cũ, tổ dân
phố 2, thị trấn Trà Lĩnh).
6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đảm
bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo bình xét các danh hiệu văn hóa; chỉ đạo
tổng kết công tác tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022.
7. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra hồ sơ công tác đánh giá, xếp loại "Cộng đồng
học tập" cấp xã; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ năm 2022; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam
20/11/1982-202/11/2022; chỉ đạo công tác bàn giao Trường Phổ thông dân tộc
nội trú trực thuộc Sở GD&ĐT chuyển về UBND huyện quản lý.
8. Chỉ đạo thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an sinh,
xã hội cho các đối tượng người nghèo, người có công, bảo trợ xã hội; thực hiện
công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tập trung thực hiện công tác
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phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng
bệnh đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.
9. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh
nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện các giải pháp cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện.
10. Tăng cường nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới; chỉ đạo các lực
lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông
thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật
tự an toàn giao thông trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn
sàng chiến đấu theo quy định.
B. NHIỆM VỤ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân gieo ươm giống thuốc lá, trồng
kiệu; gieo trồng các loại rau vụ đông xuân; tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất
nông lâm nghiệp, giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân năm 2022 - 2023; thường
xuyên giám sát tình hình sâu bệnh hại cây trồng; quản lý tốt tình hình kinh doanh
giống, vật tư nông nghiệp; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn
và phát triển làng nghề giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa chất, vắc xin phòng, chống
dịch bệnh; công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Chỉ đạo quản lý tốt công tác kiểm
soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; tập
trung thực hiện và hoàn thành tiêm phòng vắc xin đợt 2/2022 cho đàn vật nuôi;
triển khai công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi đông xuân 2022-2023.
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu di
dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, phấn đấu hoàn thành
chỉ tiêu giao năm 2022.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; tuyên truyền vận động
nhân dân chấp hành tốt Luật Lâm nghiệp; thực hiện công tác phòng, chống cháy
rừng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/10/2022 của
UBND huyện về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;
đôn đốc các xã, thị trấn trồng rừng theo chỉ tiêu năm 2022; tăng cường quản lý
các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản; công tác thực hiện thủ tục chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai xây dựng các công trình, dự
án trên địa bàn; tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đoài Dương.
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc vận hành các công trình thủy lợi
đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ cho sản xuất vụ Đông; Báo cáo Bộ chỉ số theo
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dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn; xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn năm 2022.
(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng
Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Hạt Kiểm lâm huyện
tham mưu thực hiện).
2. Sản xuất Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ
Tiếp tục duy trì công tác quản lý nhà nước về công nghiệp; tạo điều kiện
thuận lợi cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác
kiểm tra, nắm tình hình khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng của các doanh
nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện; đẩy mạnh triển khai Chương trình quốc
gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
xây dựng báo cáo kết quả thực hiện "Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn năm 2022; tăng cường công
tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn; tăng cường
triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,
hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lẩn tránh, gian lận xuất xứ qua
khu vực biên giới; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
qua biên giới; hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn; tăng
cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn;
đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế cửa khẩu năm 2022.
(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng
Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý TT số 2 phối hợp với các lực lượng liên quan
tham mưu thực hiện).
3. Giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, trật tự đô thị
Chỉ đạo thực hiện và tiếp tục kiểm tra, giám sát, tiến hành nghiệm thu
việc thực hiện làm đường giao thông nông thôn, đường ra vùng sản xuất đối với
các xóm đã được cấp xi măng; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản
lý các tuyến đường do xã quản lý và tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên;
đôn đốc thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch,
cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) năm 2022.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi
công, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản... theo dõi sát sao việc
giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai thi công các công trình; tiếp tục thẩm
định hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, thời gian, chất
lượng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã,
thị trấn thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng người nghèo,
người công với cách mạng trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở không
cấp phép và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Kiểm tra, đôn đốc, hướng
dẫn UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây
dựng, cấp phép xây dựng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa
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phương; đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn; tổ chức Hội nghị công
bố quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2020-2035; cung cấp thông
tin về xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023; Báo cáo số liệu về công
tác thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép xây dựng đối với các cơ sở thuộc diện quản
lý theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; đôn đốc
thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh
năm 2022.
(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng
Kinh tế & Hạ tầng; Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện tham mưu
thực hiện).
4. Tài nguyên - Môi trường
Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai;
quản lý quỹ đất sau khi Nhà nước thu hồi và cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính
trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất
đai trên địa bàn; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai;
giải quyết dứt điểm các đơn thư, phản ánh của người dân trong lĩnh vực đất đai;
tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp san ủi đồi núi,
san lấp ao, hồ, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền, xây dựng công trình trái
quy định của pháp luật. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đối với các lô đất
(20 lô) tại khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đoỏng Luông 2).
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình,
dự án trên địa bàn, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sớm bàn giao mặt
bằng sạch cho các đơn vị làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo có hiệu
quả; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung
Thảo, Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công
trình, dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (ngày 25/8/2022).
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; thực hiện có hiệu
quả các nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn theo chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giải quyết dứt điểm
phản ánh của người dân liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường; kiểm tra, xử
lý các đơn vị, doanh nghiệp san gạt, đổ thải không đúng nơi quy định và các vi
phạm liên quan đến môi trường; tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên
địa bàn; tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom vận
chuyển, xử lý chất thải công nghiệp; triển khai thực hiện một số chỉ tiêu thuộc
Tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng
giai đoạn 2022 2025; tăng cường công tác quản lý, 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.
(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng
Tài nguyên & Môi trường tham mưu thực hiện).
5. Tài chính - Kế hoạch, Thuế
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Tăng cường công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng;
triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản; Luật Đầu tư công; chỉ đạo
thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; tiếp tục tổng hợp tình hình xây dựng
dự toán ngân sách của các đơn vị, các xã, thị trấn và xây dựng dự toán ngân sách
cấp huyện năm 2023; tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí của các đơn vị và phân
bổ dự toán cho các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; tiếp
tục rà soát kế hoạch đầu tư công và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2023; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá Trụ sở cũ Phòng Nông
nghiệp và PTNT (Trụ sở huyện Trà Lĩnh cũ, tổ dân phố 2, thị trấn Trà Lĩnh);
xem xét điều chuyển vốn từ các dự án, chương trình giải ngân chậm hoặc không
có khả năng giải ngân sang dự án, chương trình có nhu cầu giải ngân, các dự án,
chương trình cần hoàn thành trong năm 2022.
Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp các loại
thuế, phí; đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử; kê khai thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu
ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn năm 2022; tăng cường
công tác kiểm tra, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh
nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có số
thuế nợ đọng lớn. Thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả công tác chi ngân
sách, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.
(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục
thuế huyện tham mưu thực hiện).
6. Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)
Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp
tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) năm 2022, tổ chức đánh giá các tiêu chí trong xây dựng Nông
thôn mới năm 2022; rà soát, báo cáo danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1
(Dự án 3) hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Kiểm tra, nghiệm thu
phiếu điều tra, rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và
xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình
trên địa bàn huyện.
(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND
chỉ đạo theo từng lĩnh vực được phân công, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng
Tài chính - KH, Phòng Lao động, TB&XH, Phòng Dân tộc và các đơn vị liên
quan tham mưu thực hiện).
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch năm học 2022 -2023, đảm
bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các hoạt động giáo dục;
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triển khai thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
20/11; tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023; tiếp
tục rà soát, cải tạo, sửa chữa hệ thống trường, lớp học xuống cấp đảm bảo an
toàn khi học sinh đến trường; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập năm
2022; kiểm tra hồ sơ công tác đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát,
đánh giá thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TT của
Sở Giáo dục & ĐT; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị
quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông trên địa bàn; tiếp tục duy trì và giữ vững công tác phổ cập
giáo dục xóa mù chữ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng
trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng
Giáo dục & Đào tạo tham mưu thực hiện).
2. Y tế
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19; đẩy
mạnh công tác tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đủ điều
kiện tiêm chủng; tiếp tục kiểm tra liên ngành các cơ sở y dược tư nhân trên địa
bàn; chỉ đạo thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế đối với người dân, đảm bảo
hoàn thành chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế được giao.
Thường xuyên giám sát có hiệu quả các hoạt động của các Dự án, các
chương trình y tế quốc gia, hỗ trợ y tế cơ sở; duy trì công tác khám, chữa bệnh,
chăm sóc sức khoẻ nhân dân... Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các văn bản
của Đảng và Nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Y tế
chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế, Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu thực
hiện).
3. Văn hoá, thể thao, du lịch và Truyền thông
Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân
tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái (25/11/2022)…; tổ chức họp xét các danh hiệu văn hóa
năm 2022; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy
giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn huyện”
năm 2022; thành lập Đoàn tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2022
tại huyện Quảng Hòa.
Tiếp tục 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
và các điểm du lịch trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh
môi trường tại các điểm du lịch, ngắm cảnh trên địa bàn; tổ chức cuộc họp với
UBND huyện Quảng Hòa về công tác phối hợp quản lý, khai thác di tích Mắt

7

thần núi, xã Cao Chương; tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn kiện toàn Ban quản lý
di tích, xây dựng quy chế hoạt động các di tích trên địa bàn huyện; tổ chức Hội
nghị tổng kết Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022.
Tiếp tục bám sát, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các mục
tiêu kinh tế xã hội, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tăng
cường công tác quản trị, vận hành Trang Thông tin điện tử huyện, đẩy mạnh
tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng số; cập nhật thường xuyên, đầy đủ
các thông tin, nội dung, hình ảnh về quê hương, văn hóa, con người Trùng
Khánh...
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Văn
hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa & Truyền thông tham mưu thực hiện).
4. Lao động - Thương binh và Xã hội
Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách với các đối tượng người có
công, bảo trợ xã hội; giải quyết việc làm; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng
giới; ban hành Quyết định cắt trợ cấp ưu đãi người có công; quyết định cắt,
hưởng, mai táng phí các đối tượng Bảo trợ xã hội; ban hành Quyết định phê
duyệt tăng giảm thẻ BHYT theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26
tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Tiếp tục thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm tự
nguyện; tập trung mở rộng độ bao phủ BHXH nhất là BHXH tự nguyện cho
người dân lao động tự do.
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Lao
động, TB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu thực hiện).
5. Công tác dân tộc; Chữ thập đỏ
Thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; tiếp tục thực
hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
lập danh sách bổ sung, kiện toàn và thay thế người có uy tín trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số năm 2022; xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị cung cấp
thông tin cho người có uy tín (lần thứ 2) năm 2022.
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Dân
tộc tham mưu thực hiện).
Chữ thập đỏ: Tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo và triển khai
“Tháng nhân đạo” trên địa bàn huyện; tiếp tục vận động thu quỹ nhân đạo và hội
phí năm 2022.
(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Hội Chữ
thập đỏ tham mưu thực hiện).
III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP
1. Nội vụ; Cải cách hành chính
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Tiếp tục thực hiện 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 huyện; xem xét biệt phái công chức, viên chức hỗ trợ các
ngành chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; chuẩn
bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện;
theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các đối tượng đi theo tổ chức bất hợp
pháp Dương Văn Mình, tình hình hoạt động của các điểm, nhóm theo đạo Tin
lành.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính tại
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành
chính; nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống VNPT-iGATE;
đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp huyện.
2. Tư pháp: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy
phạm pháp luật theo quy định; tổ chức thực hiện công tác quản lý, đăng ký hộ
tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật;
tiếp tục triển khai Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong
lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật; triển khai số hoá dữ liệu hộ tịch điện tử từ sổ hộ
tịch; thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo theo kế
hoạch; tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý IV năm 2022;
tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022.
3. Thanh tra: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận
thanh tra; thanh tra công tác triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; tập trung theo dõi, nâng cao
chất lượng thẩm tra, xác minh, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân được kịp thời, chính xác.
(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung, đ/c Chu Thị Vinh - PCT UBND chỉ
đạo theo lĩnh vực được phân công, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND
huyện; Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện theo chức năng nhiệm vụ tham mưu
thực hiện).
IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH; NGOẠI VỤ
1. Quốc phòng: Tổ chức trực, sẵn sàng chiến đấu với mọi tình huống;
tăng cường tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3
lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của
Chính phủ; tổ chức chi trả các chế độ chính sách theo quy định.
2. An ninh, Trật tự ATXH: Tập trung phối hợp với các lực lượng chức
năng thực hiện công tác phòng chống, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm,
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nhất là tội phạm ma túy; tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo thực hiện Đề 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 20222025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn
trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 tại thị trấn Trùng
Khánh; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại địa
bàn xã Tri Phương; thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác xây dựng trụ sở
công an các xã, thị trấn biên giới.
Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao
thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện ngoài
giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần.
3. Ngoại vụ; Biên giới
Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của phía Trung Quốc liên quan đến
việc xây dựng các công trình, lắp đặt thiết bị giám sát trên biên giới; tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn khu vực biên giới đảm bảo an
ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi với phía Trung Quốc
(TQ) về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các nội dung liên quan đến công tác
biên giới; 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; tiếp tục trao đổi với Đại
Tân, TQ để đẩy nhanh việc ký kết bản ghi nhớ về phía Việt Nam thi công công
trình kè bảo vệ mốc 836/2; tiếp tục giám sát phía TQ sửa chữa, mở rộng đường
gần khu vực mốc 758-759; tăng cường thực hiện các biện pháp (tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, tạo việc làm cho người lao động…) nhằm giảm thiểu tình
trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa qua biên giới.
(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung, đ/c Chu Thị Vinh - PCT UBND chỉ
đạo theo từng lĩnh vực được phân công, các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các
đơn vị liên quan tham mưu thực hiện).
Căn cứ Chương trình công tác tháng 11 năm 2022, yêu cầu Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Thành viên
UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung được phân công, đảm
bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nông Văn Bộ
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