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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 

báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như sau: 

 

 

Phần I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2022 

1. Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH năm 2022  

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết 

số 71/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc phê chuẩn các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022; Nghị quyết số 

72/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị 

quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung 

một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Đồng thời, UBND huyện linh 

hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện 

các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Kết quả ước các chỉ tiêu thực hiện 

đạt được như sau: Chi tiết như Phụ biểu 1, 2 kèm theo Báo cáo này. 

2. Kết quả đạt được trên từng lĩnh vực 10 tháng và ước thực hiện năm 

2022 

2.1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp  

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật: Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp bảo đảm 

theo khung thời vụ. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng đạt 15.198,21 ha, bằng 

106,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Diện tích gieo trồng cây lương thực 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/nq-cp&area=2&type=0&match=false&vc=true&lan=1
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có hạt là 12.617,42 ha1, bằng 101,36% KH và bằng 105,16% so với cùng kỳ năm 

2021; sản lượng ước đạt 59.874,89 tấn, đạt 105,04%KH và bằng 105,16% so với 

cùng kỳ năm 2021; tổng diện tích các cây công nghiệp ngắn ngày là 1.173,13 

ha2, bằng 111,42 % so với cùng kỳ năm 2021. 

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 vật3 cho nhân dân 

trên địa bàn. 

Chăn nuôi - Thú y: Tổng đàn vật nuôi ổn định4. Trong 10 tháng, Dịch tả 

lợn Châu Phi (DTLCP) có 2.020 con lợn mắc bệnh, tiêu hủy với trọng lượng 

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

chuồng trại được duy trì5; triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi được 35.916 

liều6. 

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

203/550 hộ, bằng 36,9% KH. Tiến độ thực hiện chậm, đạt thấp so với chỉ tiêu kế 

hoạch, một phần là do những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 

đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện, trong quý II, III người dân tập 

trung cho sản xuất vụ mùa. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ cho các hộ để thực hiện 

di dời chưa được phê duyệt. 

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

                                           
1 Trong đó: Cây ngô: Diện tích trồng được 6.804,90/6.624 ha, đạt 102,73%KH; sản lượng ước đạt 

29.763,36 tấn, đạt 106,3%KH của tỉnh, 106,3%KH của huyện và bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2021; Cây 

lúa: Diện tích gieo cấy được 5.788,2/5.824ha, đạt 99,39%KH; sản lượng ước đạt 30.098,64 tấn, đạt 103,79%KH 

tỉnh giao, 103,79%KH của huyện và bằng 110,35% so với cùng kỳ 2021. 
2 Trong đó: Cây thuốc lá: Trồng được 445,71 ha/ 300 ha, bằng 148,57% KH tỉnh giao, bằng 102,23% 

KH của huyện; năng suất ước đạt 19,53 tạ/ha, sản lượng ước đạt 870,47 tấn/ 528,0 tấn, bằng 164,86% chỉ tiêu kế 

hoạch; Cây sắn: trồng được 120,6 ha/150 ha, bằng 80,40% chỉ tiêu kế hoạch, năng suất ước đạt 114 tạ/ ha, sản 

lượng ước đạt 1.374,84 tấn/ 1.710 tấn, bằng 80,40% KH; Đỗ tương: trồng được 428,86/553 ha, đạt 77,82%KH; 

sản lượng ước đạt 348,64 tấn, đạt 77,82%KH của tỉnh, 77,82%KH của huyện và bằng 102,9% so với cùng kỳ 

2021; Mía: trồng được 25,3 ha/ 20 ha, bằng 126,5% chỉ tiêu kế hoạch, năng suất ước đạt 550 tạ/ ha, sản lượng 

ước đạt 1.391,5 tấn/ 1.200 tấn, bằng 115,96 % KH; Cây khoai tây: trồng được 61,8 ha/ 60 ha, bằng 103% KH, 

năng suất ước đạt 152 tạ/ha, sản lượng: 939,36 tấn/ 914 tấn, bằng 102,77 % KH. Cây lạc: trồng được 90,86 ha/ 

100 ha, bằng 90,86 % KH, năng suất ước đạt 17,53 tạ /ha, sản lượng ước đạt: 159,31 tấn/ 170 tấn, bằng 93,71%  

KH. 
3 Trong 10 tháng, tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông 

dân được trên 30.000 lượt người; cung ứng cho nhân dân được trên 6,5 tấn giống ngô, lúa các loại; 650 nắp thuốc 

SCORE và 400 gói thuốc kích thích đậu hoa, đậu quả trên cây có múi, 450 chai thuốc trừ sâu, 350 kg thuốc trừ 

sâu đục thân… 
4 Trong đó: Tổng đàn trâu: 23.560/22.710 con, đạt 103,74 %KH; tổng đàn bò: 8.510/10.514 con, đạt 

80,94 %KH; Tổng đàn lợn: 37.763/50.220 con, đạt 75,20% KH; Tổng đàn gia cầm: 414.000/333.300 con, đạt 

124,21 %KH; Tổng đàn ngựa: 2.628 con; Tổng đàn dê: 5.087/4.007 con, đạt 126,95 %KH. 
5 Trong 10 tháng kiểm soát giết mổ được 1.867 con lợn, 25 con trâu bò; cấp phát hóa chất khử trùng cho 

21 xã, thị trấn với tổng số 1.557 lít hóa chất và 960 kg vôi bột, thực hiện vệ sinh - phun khử trùng tiêu độc với 

tổng diện tích phun được hơn 1.737.600 m2 chuồng trại và sân chợ... 
6 Gồm: Lở mồm long móng trâu, bò tiêm được 9.091 liều, đạt 26,3%KH; Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm 

được 9.077 liều, đạt 26,3%KH; Dịch tả lợn 3.000 liều, đạt 16,2%KH; Dại chó 131 liều, đạt 3,27%KH; Newcastle 

(gà) 11.000 liều, đạt 15,2%KH; Lasota (gà) 3.000 liều, đạt 5,1%KH; viêm da nổi cục tiêm được 617 liều, đạt 

5,3%KH. 
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dân thực hiện tốt 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 được 417,55 m3 gỗ7; phát hiện 04 vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp, xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 45,5 triệu 

đồng; xảy ra 01 vụ cháy rừng tại thị trấn Trùng Khánh, diện tích rừng bị thiệt hại 

0,48 ha. Trong 10 tháng, khai thác được 3.173,021 m3 gỗ8; trồng rừng được 

148,75 ha9; xảy ra 26 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp10, xử phạt hành chính nộp 

ngân sách Nhà nước 163,5 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,96%, bằng 

100,03%KH. 

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 

chức được 75 lớp tập huấn, 22 cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút 6.000 lượt 

người nghe; triển khai 07 mô hình trình diễn về trồng trọt và chăn nuôi. 

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; kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước 

trong mùa mưa bão và các công trình đang thi công11. Nhìn chung các hệ thống 

thủy lợi đã đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con nhân dân, tuy 

nhiên có một vài hệ thống thủy lợi đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới tiêu 

phục vụ sản xuất cần được cải tạo, nâng cấp. 

Công tác phòng, chống thiên tai và TKCN: Ngày 04 - 07 tháng 7 năm 

2022, trên địa bàn các xã Đức Hồng, Ngọc Côn, Đoài Dương, Trung Phúc, 

Quang Hán đã xảy ra mưa cục bộ kèm gió lốc làm tốc mái nhà ở và mái các công 

trình phụ của nhiều hộ dân, tổng số nhà bị thiệt hại là 65 nhà12; không có thiệt 

hại về người và hoa màu. Tổng giá trị thiệt hại 67,46 triệu đồng. Sau khi thiên tai 

xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát thống kê sơ bộ tình hình 

thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả để ổn định đời sống cho nhân dân.  

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

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

                                           
7 Trong đó: Khai thác gỗ rừng trồng tập trung 375 m3; khai thác gỗ vườn nhà, cây trồng phân tán 42,55 

m3. 
8 Trong đó: Khai thác gỗ rừng trồng tập trung 2.753,061 m3, Khai thác gỗ vườn nhà, cây trồng phân tán 

144,230 m3. 
9 Trong đó: Trồng rừng sau khai thác được 28,15ha; trồng rừng sản xuất 104,6/100 ha; trồng rừng phòng 

hộ 16/35 ha. 
10 Tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: 0,56 m3 gỗ tròn, thuộc loài thông thường; 9,5 kg Rắn và 21 

kg Phong lan các loài. 
11 Kiểm tra các công trình thủy lợi được đầu tư hỗ trợ vật liệu theo Nghị định 96 của Chính phủ; Xây 

dựng Kế hoạch tưới vụ Đông Xuân; Kế hoạch kiểm tra lưu lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi, trữ 

lượng nước tại các hồ chứa, đánh giá khả năng tưới chắc vụ Đông Xuân năm 2021-2022; Kế hoạch phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 22/NQ-CP của chính phủ về ổn 

định di cư tự do; triển khai điều tra cập nhật bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022; chỉ đạo 

các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp nước tưới năm 2022… 
12 Trong đó: thiệt hại về nhà ở: 598 tấm Pro ximăng; Nhà bếp: 170 tấm Proxi măng; Chuồng trại: 320 

tấm pro xi măng; Nhà kho: 28 tấm Pro ximăng; ngói nóc: 84 tấm; Gạch ngói 5200 viên gạch ngói... 
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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 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 

142.812 triệu đồng, bằng 316,1% KH so với UBND tỉnh giao, bằng 142,8% so 

với Nghị quyết HĐND huyện quyết định. 

Giao thông: Phong trào làm đường giao thông nông thôn, công tác quản lý 

nhà nước về kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn giao thông được quan tâm triển 

khai thực hiện13. Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện được tăng cường; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 08 công trình giao 

thông. 

Xây dựng cơ bản - quản lý quy hoạch: Công tác quản lý quy hoạch, quản 

lý đô thị, xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện được tăng cường, thường xuyên 

kiểm tra, kịp thời phát hiện và đình chỉ đối với các công trình xây dựng trái phép, 

công tác thẩm định các công trình xây dựng cơ bản, cấp phép xây dựng được 

thực hiện kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của người dân14; nghiệm thu bàn giao 

đưa vào sử dụng 20 công trình. Tính đến 17/10/2022, giải ngân vốn đầu tư công 

đạt 55.136 triệu đồng, bằng 22,38% KH.     

2.3. Thương mại - Dịch vụ  

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 10 tháng, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 109,27 triệu USD, 

bằng 48,86% 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 351.661 triệu đồng15, lũy kế từ đầu năm thu đạt 2.058 triệu 

                                           
13 Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch làm đường bê tông nông thôn, đường ra đồng, vùng sản 

xuất; hoàn thành công tác đấu thầu duy tu các tuyến đường huyện quản lý; báo cáo công tác phát triển giao thông 

nông thôn năm 2021; khảo sát và lập dự toán khối lượng đất đá sạt lở tại đường Khâm Thành-Ngọc Chung và đá 

sạt lở tại mốc 821 xã Đàm Thủy; kiểm tra thực hiện đường giao thông nông thôn các xã, thị trấn; báo cáo kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo thực hiện theo 

đúng các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo, đề xuất cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 

phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện... 

14 Tiếp nhận, thẩm định 157 hồ sơ xây dựng cơ bản, 88/97 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, 09 hồ sơ đang 

trong thời gian giải quyết; Báo cáo cung cấp danh mục dự án phát triển đô thị; trình tỉnh chấp thuận đơn vị tài trợ 

kinh phí, đơn vị tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cơ mới huyện 

Trùng Khánh; chỉ đạo thành lập tổ công tác hoàn thiện hồ sơ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; báo cáo kết 

quả rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng (đối với các dự án đầu tư xây dựng đơn giản thuộc CTMTQG)... 

15Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: 351.661.075 đồng. 



5 

 

đồng16, bằng 45,7% 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, 

trong 10 tháng, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 50 lượt, phát hiện 11 

vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, nộp ngân sách nhà nước 23,6 

triệu đồng. 

2.4. 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 định17; hoàn thành thống kê 

đất đai năm 2021; xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai 01 trường hợp, thu nộp 

NSNN 30 triệu đồng. 

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

giải phóng mặt bằng 14 công trình18; giải quyết các trường hợp còn vướng mắc 

trong thực hiện giải phóng mặt bằng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213; dự 

án giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng các công trình theo 

Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt 

Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). 

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng thông thường; công tác quản lý tài nguyên nước19; công 

                                           
16Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: 2.058.051.723 đồng. 

17 Trong đó: tiếp nhận 93 hồ sơ, ban hành 40 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp 

nhận, thẩm định 192/192 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 43/51 hồ sơ Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu; 12/12 hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 14 đơn thư liên 

quan đến đất đai... báo cáo công tác chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính 

sau khi nhà nước thu hồi đất, hiến đất xây dựng các công trình; trình tỉnh đề nghị bổ sung Danh mục các công 

trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện; đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện năm 2022 (bổ 

sung đợt 2); báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; báo cáo 

Giải trình sau thẩm định danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn huyện... 

18 Tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bổ sung lần 2 Công trình nâng cấp cải tạo đường tỉnh 213; 

kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu Công trình Nhà văn hóa Trung tâm, cung văn hóa thiếu nhi (giai đoạn 1); Đường giao 

thông tổ 2- tổ 3; Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát; Công trình Bưu điện huyện Trùng Khánh; Trụ sở Phòng Nông 

nghiệp & PTNT; tổ chức công bố triển khai dự án Dự án khu tái định cư Hiếu Lễ (tạm dừng chờ quy hoạch); Công  trình 

Trụ  sở làm việc xã Đoài Dương; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư , tổ công tác giải phóng mặt bằng 

công trình; kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu Dự án xây mới trụ sở xã Đức Hồng; Trạm y tế xã Đức Hồng; chi trả tiền 

bồi thường hỗ trợ cho hộ dân (số hộ đã nhận tiền bồi thường: 23/37 hộ) Dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt 

bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh; Dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh; Dự án: Đường tỉnh 206  

(xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) - cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang); niêm yết dự toán 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) - Giai đoạn II;  tổ chức chi trả tiền bồi 

thường cho các hộ dân (08/09 hộ đã nhận tiền bồi thường) công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Huyện 

ủy. 03 công trình đang làm hồ sơ thanh toán: Đường giao thông tổ 6 - tổ 13; Khu tái định cư 3 (Đoỏng Luông 2); Giải 

phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). 

19 Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước; Báo cáo công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa 

bàn huyện 2 năm 2021; Phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra thực địa, đề nghị thu hồi khoáng sản làm vật liệu 
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tác bảo vệ môi trường được quan tâm tăng cường20; tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 96,5%, bằng 99,5% KH. 

2.5. Tài chính - Kế hoạch 

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

17/10/2022) đạt 38,16 tỷ đồng, bằng 61,79% so với dự toán tỉnh giao, bằng 

56,32% Nghị quyết HĐND huyện quyết định, bằng 73,06% so với cùng kỳ năm 

2021 (trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 20,114 tỷ đồng, bằng 48,16% dự toán 

giao). Tiến độ chi ngân sách nhà nước đạt 440,199 tỷ đồng21, bằng 63,06% dự 

toán giao, bằng 114,98% so với cùng kỳ năm 2021. 

Công tác kế hoạch đầu tư được quan tâm thực hiện22. 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 202 hộ23, hướng dẫn thành lập 03 HTX, đạt 150%KH. 

2.6. Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): ban hành Quy chế 

hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình 

mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025; rà soát, bổ sung số liệu xây dựng 

kế hoạch các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. 

Triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, đăng ký tiêu chí thực hiện giai đoạn 

2021-2025; chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới24 (NTM) năm 2022. Đến nay, các 

                                                                                                                                     
xây dựng thông thường khi khai thác quặng mangan tại mỏ Tốc Tát, xã Quang Trung và xã Tri Phương; Thẩm 

định dự án: Khai thác tận thu khoáng sản đối với mỏ mangan Tắng Giưỡng, xã Quang Trung và mỏ Lũng Nạp xã 

Tri Phương.; đề xuất, điều chỉnh khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá 

Keo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu; tiếp nhận, thẩm định 01 hồ sơ xin san gạt cải tạo mặt bằng… 

20 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021; hướng dẫn xử lý vi phạm đổ thải không đúng quy định 

trên địa bàn xã Đàm Thủy; yêu cầu kiểm tra, xử lý các điểm vứt rác thải bừa bãi trên địa bàn xã Phong Châu... 

21Trong đó: Chi thường xuyên đạt 378,413 tỷ đồng, bằng 67,12% dự toán giao (chi ngân sách cấp huyện 

là 299,950 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã là trên 78,463 tỷ đồng); chi đầu tư xây dựng cơ bản và CTMTQG đạt 

55,190 tỷ đồng, bằng 45,53% dự toán giao. 

22 Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo 

tình hình thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2021; Báo cáo 

đánh giá bổ sung kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, triển khai kế hoạch đầu tư công 

năm 2022;  Báo cáo tổng kết công tác kinh tế tập thể; Báo cáo tình hình quản lý nhà nước với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập năm 2021; Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển sử dụng đầu tư công và việc 

chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh 

tế tập thể năm 2023; Báo cáo thống kê hộ kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ kinh 

doanh trên địa bàn huyện… 

23 Trong đó: cấp mới 127 hộ, cấp đổi 75 hộ. 

24 Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện 

chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được 

công nhận OCOP và đăng ký danh sách các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022; điều chỉnh xã 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025... 
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xã hoàn thành 02/22 tiêu chí25 đã đăng ký trong năm 2022, đạt 9,1%; bình quân 

toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã26. Thực hiện các tiêu chí nâng cao: Phong Châu 

thực hiện đạt 08/19 tiêu chí; Cao Chương đạt 05/19 tiêu chí; Ngọc Côn đạt 5/19 

tiêu chí. Tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn chậm, nguyên nhân là do 

các tiêu chí mà các xã đăng ký thực hiện hoàn thành thuộc nhóm tiêu chí về hạ 

tầng cơ sở, chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước mà nguồn 

vốn được phân bổ thấp, nguồn lực huy động của địa phương có hạn. Đến thời 

điểm hiện tại các công trình đang tiến độ thực hiện. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, đảm bảo 

tỷ lệ giảm nghèo đạt chỉ tiêu kế hoạch giao27; xây dựng danh mục dự án chuẩn bị 

đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

Rà soát, đề xuất danh mục công trình cơ sở hạ tầng dự kiến đầu tư bằng 

nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. 

Nhìn chung, các chương trình mục tiêu quốc gia đã được triển khai đồng 

bộ, thống nhất đến cơ sở, được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Tuy 

nhiên, công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở thực hiện chưa được thường 

xuyên; một số nội dung trong Đề án nông thôn mới của xã được phê duyệt năm 

2012 không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Bên cạnh đó, ngày 25/5/2022 

HĐND tỉnh vừa ban hành các Nghị quyết để thực hiện 03 chương trình MTQG. 

2.7. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo tổng kết năm học 2021 - 2022, đánh giá chất lượng giáo dục đảm 

bảo theo chương trình, kế hoạch năm học28; xét học sinh lớp 5 hoàn thành 

                                           
25 Trong đó: xã Khâm Thành hoàn thành 01 tiêu chí Thông tin và truyền thông; xã Phong Nặm hoàn 

thành 01 tiêu chí Trường học; các xã còn lại chưa đạt được tiêu chí nào. 

26 Bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã, trong đó: 03/19 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 15,8% (gồm các xã 

Phong Châu, Cao Chương, Ngọc Côn); 10/19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 52,6%; 06/19 xã dưới tiêu chí, 

chiếm 31,6%... 

27 Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn đa 

chiều giai đoạn 2022-2025: Tổng số hộ nghèo 5.858 hộ, tỷ lệ 33,59%; hộ cận nghèo 2.596 hộ, tỷ lệ 14,88%; báo 

cáo kết quả rà soát xác định huyện nghèo; trình UBND tỉnh phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135; triển khai thực hiện 

vốn sự nghiệp (bổ sung dự toán năm 2021) hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện; báo cáo Nguồn vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; ban 

hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023; kế hoạch thực 

hiện và kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 

2021-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025; rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; Phối 

hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại 02 xã Đàm Thủy và Chí Viễn, với 300 đại biểu tham gia... 

28 Cụ thể: Bậc mầm non: trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 5%, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 8,5%; trẻ 

béo phì 0,28%. Cấp tiểu học xếp loại theo năng lực: Hoàn thành tốt 61,94%, Đạt 50,7%, Cần cố gắng 0,33%; 

Đánh giá về phẩm chất: Hoàn thành tốt 75,88%, Đạt 24%, cần cố gắng 0,12%. THCS: Lớp 6: Kết quả học tập tốt 

6,7%; khá 33,4%; đạt 53,7%; chưa đạt 5,9%; Hạnh kiểm: Tốt 80,3%, Khá 16,4%, đạt 1,9; 13 học sinh khuyết tật 

không xếp loại; Lớp 7,8,9: giỏi 7,1%; khá 43,3%; trung bình 45,6%; yếu 2,3%, kém 0,08%; hạnh kiểm tốt 82,3%; 
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chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS29; tổ chức thành công kỳ thi THPT 

năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế30; chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho năm học mới 2022- 2023 và triển khai kế hoạch năm học theo chương 

trình đề ra; Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và 

nâng cao về chất lượng, công tác đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập được triển 

khai theo kế hoạch31. Tổ chức và tham gia các Hội thi, kỳ thi cấp huyện, cấp 

tỉnh32. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện tốt33. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 73 đơn vị trường học34, 16.191 học sinh, 1.371 

cán bộ, giáo viên, nhân viên... 

2.8. 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 tốt35. Công tác khám chữa bệnh 

cho người dân tại tuyến huyện và tuyến xã được duy trì36; các chương trình mục 

                                                                                                                                     
khá 14,4%; trung bình 1,7%; 42 học sinh khuyết tật không tiến hành xếp loại; THPT xếp loại học lực giỏi 7,2%; 

khá 51,5%; trung bình 39,5%; yếu 1,7%; kém 0,04%; hạnh kiểm tốt 84%; khá 13,7; trung bình 2,3%... 

29 Số học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 là 1.074/1.074, tỷ lệ 100%. xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 

kết quả 892/892 đạt tỷ lệ 100%.  

30 Trên địa bàn huyện bố trí 04 Điểm thi (THPT Pò Tấu, THPT Thông Huề, THPT Trà Lĩnh, THPT 

Trùng Khánh), 100% thí sinh, cán bộ tham gia làm công tác thi tại các Điểm thi tham gia thi đúng giờ, chấp hành 

tốt nội quy, quy chế thi, không có thí sinh vi phạm quy chế, bị xử lý kỷ luật; kết quả 756/771 học sinh đỗ tốt nghiệp 

đạt tỷ lệ 98,1%. 

31 Ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 theo Thông tư số 

22/2020/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục &ĐT; Quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại "Đơn vị học tập" 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022...  

32 Chỉ đạo các trường mầm non xây dựng kế hoạch, hình thức tổ chức thi “Bé khỏe ngoan- bé năng 

khiếu” cấp trường phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; Tổ chức chọn giải Olympic 

Toán, Tiếng Việt lớp 4, 5, kết quả giải nhất 01 giải, giải Nhì 02, giải Ba 08, giải Khuyến khích 43; tổ chức thành 

công kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021- 2022 (Kết quả có 67 thí sinh đạt giải chiếm 35,4% 

số thí sinh dự thi, trong đó: giải Nhất: 0; giải Nhì 12 thí sinh (chiếm 6,3% thí sinh dự thi); giải Ba 13 thí sinh 

(chiếm 6,9%), giải Khuyến Khích 42 thí sinh (chiếm 12,7%)); tham gia ôn luyện và dự thi kỳ thi chọn học sinh 

giỏi lớp 9 cấp tỉnh gồm 53 thí sinh, kết quả 02 giải nhì, 07 giải ba, 09 giải khuyến khích; tổ chức Hội thi giáo viên 

chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2021- 2022, kết quả 16 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm 

giỏi… 

33 Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; ban hành Kế hoạch xây dựng 

trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2022… 

34 Gồm: 27 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 08 trường TH&THCS, 10 trường THCS; 05 trường 

THPT, 02 trường PTDT Nội Trú; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên… 

35 Tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong và sau dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 

năm 2022, Tháng hành động; Rằm tháng 7; Tết Trung thu, kết quả kiểm tra được 371/772 cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm, qua kiểm tra có 07cơ sở vi phạm về chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh 

doanh chưa khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động chưa đầy đủ; 27 cơ sở kinh doanh thực phẩm thiếu 

giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy cam kết an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, giấy 

khám sức khỏe định kỳ... Tiến hành nhắc nhở 34 cơ sở; lập Biên bản nhắc nhở 03 cở sở; kiểm tra 27/31 cơ sở bán 

lẻ thuốc trên địa bàn, trong đó: 05 cơ sở vi phạm về nội dung không niêm yết giá bán lẻ các sản phẩm (cồn sát 

khuẩn, kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, khẩu trang…), tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính số 

tiền 12 triệu đồng. 

36 Tổ chức khám chữa bệnh được 50.737 lần (Tuyến huyện 26.305 lần, tuyến xã 24.432 lần); điều trị duy 

trì cho 437 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 
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tiêu Quốc gia về y tế được triển khai thực hiện theo kế hoạch37; công tác xây 

dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế và duy trì các xã đã đạt tiêu chí38 được đẩy 

mạnh; trong 10 tháng đầu năm, xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm39. 

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 36/552 trẻ sinh 

ra. 

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

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; thực hiện tốt các biện pháp “Thích ứng an 

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

ngày 30/9/2022, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 60.051 mũi 140; 

trong đó trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm được 6.648 mũi 1, đạt 80,2%; 3.355 

mũi 2, đạt 40,5%; hiện nay có 32 công dân41 đang cách ly và điều trị tại các khu 

cách ly tập trung và tại nhà. 

Tính đến ngày 17/10/2022, trên địa bàn huyện ghi nhận, phát hiện 10.501 

trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SASR-CoV-2. 

2.9. 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 bàn42. Thực hiện tốt công tác xây dựng Nếp sống văn hoá và gia 

                                           
37 Dự án tiêm chủng mở rộng: Không xảy ra tai biến trong và sau tiêm chủng; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 08 

loại vắc xin 282/1.320 đạt 22,9%. Hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng đạt chỉ tiêu kế hoạch, giảm tỷ lệ suy 

dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi xuống còn 14,3%... 

38 Ban hành Kế hoạch xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2022; phấn đấu xã Trung  Phúc 

đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2022 và duy trì 17 xã đã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế (CaoChương, Chí 

Viễn, Phong Châu, Quang Trung, Ngọc Côn, Xuân Nội, Đàm Thủy, Đình Phong, Phong Nặm, Quang Vinh, 

Quang Hán, Thị trấn Trùng Khánh, Khâm Thành, Đức Hồng, Tri Phương, Ngọc Khê, Lăng Hiếu), trong đó công 

nhận lại 05 xã: Phong Nặm, Ngọc Côn, Đình Phong, Quang Vinh, Quang Hán; tính đến 30/9/2002, thực hiện tự 

đánh giá xã Trung  Phúc được 80 điểm, đạt so với Tiêu chí quốc gia về y tế, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh công nhận. 

39Gồm: 01 vụ xảy ra tại trường Tiểu học Đức Hồng, 07 học sinh bị ngộ độc; 01 vụ xảy ra tại Trường 

Tiểu học Đàm Thủy (phân trường Cốc Ry), 12 học sinh bị ngộ độc. Trong quá trình theo dõi chăm sóc y tế tại 

trường, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện, các trường hợp bị ngộ độc không có diễn biến nặng thêm. 

40 Và: 48.514 mũi 02, 37.238 mũi 03, 7.904 mũi 04. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm chủng. 

41 Cụ thể: 02 công dân đang thực hiện cách ly và điều trị tại Khoa truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện 

01 công dân thực hiện cách ly tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện và 29 công dân cách ly, điều trị 

tại nhà. 

42 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thành lập Câu lạc bộ Thể thao cơ sở và Đội 

văn nghệ quần chúng cơ sở; hướng dẫn, thành lập được 02 CLB dân ca, dân vũ tại xã Cao Thăng, thị trấn Trà 

Lĩnh; thường xuyên nhắc nhở các cơ sở quảng cáo sai quy đinh. Không phát hiện in, xuất bản phẩm trái quy định 

pháp luật; phối hợp tổ chức Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" năm 2022; xây dựng kế hoạch và 

tổ chức các hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể thao tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng; tổ chức giao lưu 
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đình43; công tác bảo tồn các di sản, di tích văn hóa44; tổ chức thành công Lễ đón 

nhận Bằng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Đài Tiếng nói Việt 

Nam tại Hang Ngườm Chiêng (1966 - 1978), thị trấn Trùng Khánh và Di tích 

Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi, xã Cao Chương; tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao huyện lần thứ IX năm 2021 với 11 môn, 29 nội dung45; thành lập các các 

đoàn vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng46 lần thứ 

IX, 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; thực 

hiện các hoạt động phục vụ công tác tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện; ban hành các văn 

bản, thành lập các Ban, tiểu ban và tổ chức thành công Lễ hội du lịch thác Bản 

Giốc47 năm 2022 thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong 10 tháng, 

lượng khách đến tham quan, du lịch là 280.333 lượt khách, đạt 56,06% KH, bằng 

218,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

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 10 tháng 583 văn bản chỉ đạo điều hành, 195 tin bài. Thường xuyên 

mở cửa thư viện phục vụ độc giả, trong 10 tháng, cấp mới được 300 thẻ độc giả; 

phục vụ 19.432 lượt bạn đọc, 2.702 lượt tra cứu máy tính, luân chuyển được 

57.697 lượt sách. 

                                                                                                                                     
văn nghệ, thể thao dân tộc Mông giữa xóm Thang Sặp, xã Cao Chương và xóm Minh Khai, xã Quang Vinh; thay 

01 biển pano tại đèo Khau Liêu, 76 biển pano tại thị trấn Trùng khánh đảm bảo mỹ quan đô thị.... 

43 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết chế nhà văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện; chỉ đạo đăng ký 

và phấn đấu danh hiệu văn hóa, có 176/176 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá; 

15.796/17.405 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; có 200/203 làng, tổ dân phố đăng ký danh hiệu 

làng, tổ dân phố văn hóa năm 2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia 

đình Việt Nam 28/06 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện… 

Trong 10 tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình tại xã Đức Hồng. 

44 Hướng dẫn UBND xã kiện toàn BQL, Quy chế hoạt động các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn; hoàn thiện các bia di tích, biển chỉ dẫn di tích tại một số di tích trên địa bàn huyện; ban hành kế 

hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với 

phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn huyện.... 

45 Trong đó đã tổ chức 04 môn thi đấu trước Đại hội (Việt dã, Bóng đá nam 7 người, Bóng chuyền hơi 

và bóng chuyền da) và 07 môn trong đại hội (Cờ tướng, Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn, Bóng bàn, Điền kinh, Lày 

cỏ), đã thu hút 1.184 lượt vận động viên tham gia; tại lễ khai mạc đã diễn ra lễ diễu binh, diễu hành biểu dương 

lực lượng với 36 khối, đoàn vận động viên, với hơn 1.000 người tham gia. Kết quả đã trao 29 huy chương vàng, 

bạc, đồng cho các vận động động viên; Kết quả xếp hạng toàn đoàn: Nhất toàn đoàn: Đoàn VĐV Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; Nhì toàn đoàn là Trường THPT Trùng Khánh; Giải ba toàn đoàn thuộc về đoàn VĐV xã Đàm 

Thủy.... 

46 Kết quả giai đoạn I: 04 huy chương vàng (môn khiêu vũ thể thao); 05 Huy chương bạc (04 huy bạc 

chương môn khiêu vũ thể thao, 01 huy chương bạc môn Bóng rổ); 07 huy chương đồng (05 HCĐ môn khiêu vũ 

thể thao; 02 Huy chương đồng môn bóng chuyền da (nam, nữ) ... 

47 Ban hành Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, 04 tiểu ban (Tiểu ban nội dung, 

tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban hậu cần, lễ tân, phục vụ; Tiểu ban an ninh trật tự; Tiểu ban vận động... 
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Tiếp, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam… với 

tổng số giờ phát sóng là 651 giờ. Trong 10 tháng đầu năm, tổng giờ phát thanh là 

6.109 giờ, sản xuất được 473 chương trình phát thanh địa phương48; 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 01 lần/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. 

2.10. 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 bộ49. Thực hiện các chế độ chính 

sách đối với người có công50, đối tượng bảo trợ xã hội51 đúng, đủ, kịp thời theo 

quy định; tiếp nhận và tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, bảo trợ 

xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần52 2022; 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ53. Công tác 

bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, 

                                           
48 Trong đó: 1710 tin, bài; 285 chuyên mục. 

49 Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo tiếng Hàn Quốc có 16 người đi đào tạo; 

phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho các xã, thị trấn; triển khai thực 

hiện về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2022... 

50 Trong 10 tháng, chi trả trợ cấp 587 người có công; 116 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học, số tiền trên 10 tỷ đồng; giải quyết chế độ mai táng phí 

cho 73 người có công, số tiền trên 01 tỷ đồng; trình Sở Lao động, TB& XH phê duyệt 52 hồ sơ mai táng phí đối 

tượng người có công. 

51 Chuyển Bưu điện huyện chi trả trợ cấp cho 3.920 đối tượng, tổng số tiền 1,93 tỷ đồng; ban hành 

Quyết định phê duyệt 150 đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng; ban hành Quyết định phê 

duyệt 50 đối tượng được hỗ trợ mai táng phí; giải quyết mai táng phí cho 60 đối tượng, số tiền 432 triệu đồng... 

Lũy kế 10 tháng, số tiền chuyển bưu điện chi trả trợ cấp trên 10 tỷ đồng; ban hành Quyết định phê duyệt 1.425 

đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng; tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết cho 

2.094 hộ, 7.850 khẩu, 117.750 kg gạo... 

52 Trong đó: Tổ chức các Đoàn thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, 

bảo trợ xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, bệnh nhân phải điều trị nội trú trong đêm giao 

thừa, công nhân vệ sinh môi trường đến 34 cơ quan, đơn vị, 338 đối tượng, trị giá 217 triệu đồng; chuyển quà của 

Chủ tịch nước tới 1.433 đối tượng người có công, số tiền 725,5 triệu đồng; quà theo Nghị quyết của số 68/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh đến 1.433 đối tượng người có công, số tiền 435,3 triệu đồng; quà của 

Ủy ban nhân dân tỉnh đến 13 cơ quan, đơn vị, 75 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, tổng số tiền 65,5 triệu 

đồng; quà của Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng 55 đối tượng người khuyết tật, 

trẻ em mồ côi, số tiền 27,5 triệu đồng; quà của Bộ tư lệnh Quân khu I đến 35 cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, 

240 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, tổng số tiền trên 280 triệu đồng; quà của các cơ quan đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn và các nhà hảo tâm…chuyển đến 3.644 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, trị giá trên 2,5 tỷ đồng. 

53 Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đối với bà Hoàng Thị 

Sửu, xã Ngọc Khê; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện; thăm, tặng quà cho 394 đối tượng thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng số tiền 197 triệu đồng. 

Chi trả tiền quà Chủ tịch nước cho 1.420 đối tượng,với tổng số tiền 430,2 triệu đồng; quà của tỉnh theo Nghị 

quyết 95/2021/NQ-HĐND cho 1.420 đối tượng, với tổng số tiền 717 triệu đồng; tiếp nhận quà Quân khu I cho 30 

đối tượng với tổng số tiền 45triệu đồng. lựa chọn 01 người có công tiêu biểu dự gặp mặt nhân ngày Thương binh 

- Liệt sĩ tại Hà Nội; dự tại Cao Bằng 10 người; thân nhân liệt sĩ viếng nghĩa trang Tây Ninh 01 người; thân nhân 

liệt sĩ viếng nghĩa trang Trường Sơn 03 người. 
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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 tượng54. 

Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát: Tổng số hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm 

nhà dột nát là 672 hộ55; số nhà đã triển khai thực hiện hoàn thành là 405 nhà56; số 

nhà chưa thi công là 267 nhà57. Việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đã phát 

huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, củng cố niềm tin 

của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển - kinh tế xã hội 

của huyện. 

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp 

luôn được quan tâm, chú trọng, thực hiện hiệu quả, quyền lợi của các đối tượng 

tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm luôn được đảm bảo, công tác cấp thẻ 

bảo hiểm y tế đúng, đủ, kịp thời. Trong 10 tháng đầu năm, tổng số lượt người 

tham gia các loại hình bảo hiểm là 66.423 người58, bằng 64,6% KH; tỷ lệ bao 

phủ BHYT là 92,88% dân số, bằng 96,4%%KH, tổng số tiền thu bảo hiểm 10 

tháng đầu năm đạt 91,45 tỷ đồng, đạt 71 KH. 

2.11. Công tác Dân tộc 

Triển khai, thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn59; thực hiện 

các chế độ, chính sách với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí 55,16 triệu đồng60; triển khai thực hiện 

                                           
54 Tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; triển khai Tháng hành động vì 

trẻ em; tổ chức thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân ngày tết thiếu nhi 01 tháng 6; tết Trung thu năm 2022; hỗ 

trợ 02 triệu đồng cho trẻ em đi phẫu thuật tim bẩm sinh; tiếp nhận thẩm định 09 bồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc đủ 

điều kiện đề nghị Tòa án huyện quyết định đi vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng...  

55 Giảm 02 hộ so với Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện, gồm Ngọc 

Khê 01 nhà,  Đình Phong 01 nhà. Lý do: do các hộ không còn nhu cầu. Gồm 284 hộ xây mới; 378 hộ sửa chữa. 

56 Trong đó: năm 2021 là 367 nhà; 10 tháng đầu năm 2022 là 38 nhà. Gồm 201 nhà làm mới, 204 nhà 

sửa chữa. 

57 Gồm 93 nhà làm mới, 174 nhà sửa chữa. 

58 Trong đó: Số người tham gia BHXH tự nguyện: 2.046 người; Số người tham gia BHYT: 64.377 

người. 

59 Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

Báo cáo tình hình đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Báo 

cáo tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 

612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến việc triển khai thực hiện chính 

sách dân tộc trên địa bàn huyện; những tác động, khó khăn vướng mắc phát sinh sau khi sáp nhập đơn vị hành 

chính (trước Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện; tổng 

hợp kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2022; Báo Tổng kết 20 năm thực hiện 

Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 

dân tộc vì dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án định 

canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn huyện… 

60 Thăm hỏi, động viên tinh thần người có uy tín ốm đau 08 người, tổng số tiền 6,4 triệu đồng, thăm 

viếng 03 cuộc, số tiền 1,5 triệu đồng; tổ chức 01 hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín (lần 1/2022), với 
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Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 202561. 

2.12. Công tác Nội vụ; Cải cách hành chính 

Thực hiện tốt 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 huyện62; tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán  bộ, 

công chức, viên chức63; ban hành các văn bản và kiện toàn các Ban chỉ đạo thực 

hiện công tác Nội vụ64. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tôn giáo trên địa 

bàn được duy trì, 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 thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn; thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính65; chỉ đạo nghiêm túc 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đối với cán bộ, công 

                                                                                                                                     
168 người tham dự, số tiền 47,26 triệu đồng; rà soát, lựa chọn các tấm gương doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu 

biểu trên địa bàn huyện. 

61 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 giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện; đề xuất danh mục toàn bộ công trình 

cơ sở hạ tầng dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng 

bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025; Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng 

và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022… 

62 Ban hành 225 Quyết định về tổ chức bộ máy; 1350 Quyết định về nâng bậc lương thương xuyên, nâng 

lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp công tác lâu năm đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 04 Thông báo nghỉ hưu; 185 Quyết định về xây dựng chính 

quyền; 13 Quyết định khen thưởng cho 83 tập thể, 154 cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ của địa 

phương;... 

63 Phối hợp tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã cho 402 đại biểu; bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ 21 người; tập huấn thực thi công vụ 64 người; cử đi đào tạo đại học 05 người, chuyên viên 03 người, 

trung cấp lý luận chính trị 13 người… 

64 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch công 

tác thi đua khen thưởng; Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022; Quy chế và 

Kế hoạch hoạt động cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2022; kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng; Hội đồng sáng kiến cơ sở huyện; báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn; báo cáo kết quả 

công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; việc giảm biên chế giáo viên, nhân viên giai 

đoạn 2015 - 2021 và nhu cầu giai đoạn 2022- 2026... 

65 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính;  kế 

hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định công bố Chỉ 

số CCHC năm 2021 của UBND các xã, thị trấn; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2022; rà soát kết quả đánh giá, bổ sung tài liệu kiểm chứng, văn bản giải trình Chỉ số CCHC 

năm 2021; kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính; triển khai thực hiện Kế hoạch số 

1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong 

công tác CCHC năm 2022. 
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chức, viên chức trên địa bàn huyện; phát động thi đua phong trào thi đua đẩy 

mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống 

VNPT-iGATE. 

2.13. Công tác Tư pháp 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp66; tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật67 góp phần nâng cao 

hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân 

dân; thực hiện tốt công tác thẩm định, xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật68. Công tác hòa giải được duy trì69; công tác hộ tịch, cải chính hộ 

tịch, chứng thực được thực hiện kịp thời, đúng quy định70. Theo dõi thi hành 

pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn71; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện công tác 

truyền thông, trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch. 

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

Thực hiện tốt 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 định72; các hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện kết luận thanh tra, các quyết định xử lý sau thanh tra. 

                                           
66 Ban hành Kế hoạch về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế 

hoạch về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch 

về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch về Công tác trọng tâm năm 2022… 
67 Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật Quý I, II năm 2022: Hội nghị trực tuyến 

03 cấp tỉnh - huyện - xã; tổ chức được 01 cuộc Hội nghị cấp huyện, với trên 160 người tham dự; chỉ đạo tuyên 

truyền được 21 cuộc ở cơ sở, với hơn 1.060 lượt người tham dự; mở hội nghị triển khai Đề án” Tổ chức Tập huấn 

chuyên sâu: tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện… 

68 Trong 10 tháng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng 04 dự thảo về quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đảm bảo theo thủ tục, trình tự quy định. 

69 Công tác hoà giải ở cơ sở: Đã tiến hành hòa giải thành 21/22 việc; 01 việc đang xem xét giải quyết. 

70 Thay đổi hộ tịch 03 trường hợp; cải chính hộ tịch 17 trường hợp; xác định lại dân tộc 03 trường hợp; 

thực hiện đăng ký khai sinh 1.257 trường hợp; kết hôn 384 trường hợp, đăng ký khai tử 752 trường hợp; nhận 

nuôi con nuôi 01 trường hợp; chứng thực cấp huyện 471 việc; cấp xã 28.122 việc. 

71 Trong 10 tháng đầu năm, toàn huyện có 34 vụ/34 đối tượng vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt thu 

được là 148,6 triệu đồng. 

72 Ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của UBND xã Đoài Dương trong thực hiện 

các quy định pháp luật về tiếp công dân; kết quả thu hồi nộp NSNN số tiền 20,984 triệu đồng do UBND xã Đoài 

Dương chi sai quy định; Kết thúc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân; 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với UBND xã Phong Châu và UBND xã 

Quang Hán năm 2019-2021; Kết quả thu hồi nộp NSNN số tiền 24,027 triệu đồng do UBND xã Phong Châu và 

UBND xã Quang Hán chi sai quy định; Kết luận thanh tra đối với UBND xã Quang Trung về công tác quản lý, sử 

dụng ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo xây dựng Kết luận thanh tra đối với UBND xã Lăng 

Hiếu và UBND thị trấn Trà Lĩnh về thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thời kỳ thanh tra 2019-2021. 
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Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

trong 10 tháng, tiếp 28 lượt công dân, chuyển, xử lý 62 đơn thư của công dân. 

2.15. 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. 

Ban hành các văn bản73 để chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự 

địa phương năm 2022; cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức huấn luyện cho các đối 

tượng theo kế hoạch74; tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định75; tổ chức Lễ giao nhận 

quân76; Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022; tổ chức thành công cuộc 

diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ngọc Khê; ban hành các 

văn bản để chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Khâm Thành, 

Phong Nặm, Phong Châu; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đoài Dương 

năm 202277.  

2.16. An ninh - Trật tự ATXH 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo 

được giữ vững và cơ bản ổn định; thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc78; 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 huyện; tình hình hoạt động của 

Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh đã lắng xuống; các đối tượng không 

                                           
73 Kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện; Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; Ban 

chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; 

Kiện toàn ban tuyển sinh quân sự huyện; kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; ban hành Kế 

hoạch tổ chức và thành lập Ban tổ chức Hội thao dân quân cơ động và hội thi dân quân thường trực năm 2022; 

Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh quân sự; Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân 

sự vào các trường Học viện, Đại học trong quân đội năm 2022; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Giáo dục 

quốc phòng và an ninh; Kế hoạch giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh; Kế hoạch thực hiện 

công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch phân công các Thành viên 

phụ trách của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện năm 2022;ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh và đối tượng 4 năm 2023 trên địa bàn huyện…  

74 Cử sĩ quan dự bị đi huấn luyện Bổ túc cấp đại đội năm 2022; tổ chức 02 lớp huấn luyện cho dân quân 

tự vệ năm thứ nhất cho 184 đồng chí; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 76 đồng chí... 

75 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ trình cấp trên: Theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg là 18 hồ sơ; QĐ 62/2011/QĐ-

TTg là 04 hồ sơ; tiếp nhận và chi trả phụ cấp 1 lần cho 69 đối tượng. 

76 Gồm 120 thanh niên lên dường nhập ngũ, kết quả đạt 100% chỉ tiêu và không có trường hợp bị mắc 

COVID-19, bù đổi. 

77 Gồm: ban hành Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Khâm Thành, Phong Nặm, Phong 

Châu; Kế hoạch phân công nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đoài Dương; Thành lập Ban bảo 

đảm cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ cho diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đoài Dương. 

78 Phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Tri Phương; triển khai Đề án 

chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại thị trấn Trùng Khánh; tổ chức ngày hội điểm toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Đình Phong. 
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tham gia “Tết chung”, không tổ chức sinh hoạt vào các ngày Chủ nhật hằng tuần. 

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

cường79. Trong 10 tháng, đầu năm, xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông80; 42 vụ tội 

phạm hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội81; triệt phá 88 

vụ/98 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến chất ma túy82; 05 vụ/06 đối 

tượng vi phạm pháp luật về môi trường83; 09 vụ, 13 đối tượng vi phạm pháp luật 

về quản lý kinh tế84; 01 vụ, 02 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật 

hoang dã..  

2.17. 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; gửi 47 thư cấp huyện để 

trao đổi, giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh hai bên biên giới85; hoàn thành 

việc dọn dẹp đất đá, cây cối tại khu vực mốc 821; tiến hành khảo sát vành đai 

biên giới, vùng cấm và vị trí các biển báo theo Nghị định số 34/20214/NĐ-CP 

ngày 29/4/2021 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Chương 

trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 07; chuẩn bị 

các điều kiện để ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị 

với thành phố Tịnh Tây, TQ. 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. 

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

                                           
79 Tiến hành kiểm tra được 47 lượt, phát hiện và lập biên bản vi phạm 77 trường hợp, tạm giữ 21 xe mô 

tô; xử phạt hành chính 77 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 97,25 triệu đồng (có 05 trường hợp vi 

phạm về nồng độ cồn), xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, 02 người bị thương; 10 tháng đầu năm, tiến hành 490 ca, 

xử phạt hành chính 932 trường hợp, nộp NSNN trên 1.127 tỷ đồng, tạm giữ 15 ô tô, 303 mô tô. 

80 Hậu quả 02 người chết, 05 người bị thương. 

81 Trong đó: 05 vụ, 18 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép; 28 vụ, 36 đối tượng trộm cắp tài sản; 01 

vụ, 01 đối tượng cướp tài sản; 03 vụ, 03 đối tượng hiếp dâm; 01 vụ, 01 đối tượng cố ý hủy hoại tài sản; 01 vụ, 05 

đối tượng cố ý gây thương tích; 01 vụ, 01 đối tượng dâm ô với người dưới 16 tuổi. 

82 Gồm: 69 vụ, 81 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy;  12 vụ, 09 

đối tượng có hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện. Tổng vật chứng thu giữ là 73,734 gam, 09 bánh Heroine, 

0,86 gam thuốc phiện; phá nhổ thu giữ 2.827 cây thuốc phiện; 327,744 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan 

khác. 

83 Xử phạt vi phạm  hành chính 12 triệu đồng. 

84 Tang vật thu giữ 503 kg nguyên liệu thuốc lá; 34 kg pháo... xử phạt hành chính nộp NSNN 73,5 triệu 

đồng. 

85 Trao đổi với huyện Đại Tân về công việc liên quan đến dọn dẹp đất đá, thổ nhưỡng, cây cối tại khu 

vực mốc 821; trao đổi với thành phố Tịnh Tây, TQ về nội dung mốc 797 bị hư hại… gửi hồ sơ thiết kế và các văn 

bản liên quan đến phía Việt Nam xây dựng các công trình: công trình kè bảo vệ mốc 836(2); tiếp tục trao đổi về 

xây dựng hạng mục công trình trong phạm vi 30m đường giao thông 213 (thị trấn Trùng Khánh - Cửa khẩu Pò 

Peo, xã Ngọc Côn)... 
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giới, giữ vững trật tự, trị an khu vực biên giới được quan tâm, tăng cường86; 

trong 10 tháng, các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra canh gác trên 710 lần, 

với trên 3.490 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 

377 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương 

qua các đường mòn, lối mở; đã phát hiện, ngăn chặn 23 vụ có ý định xuất, nhập 

cảnh trái phép qua địa bàn huyện87. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2022, các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương cơ bản đã triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của UBND huyện theo chương 

trình công tác đã đề ra; sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ, 

cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, 

trật tự xây dựng, môi trường được quan tâm chỉ đạo tăng cường; công tác khám 

chữa bệnh của người dân được nâng cao; nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - du 

lịch diễn ra sôi động; tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đối 

với Di tích lịch sử Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hang Ngườm Chiêng 

(1966 - 1978), thị trấn Trùng Khánh và Di tích Danh lam thắng cảnh Mắt thần 

núi, xã Cao Chương; Lễ hội du lịch thác Bản Giốc thu hút được nhiều du khách 

trong và ngoài nước đến địa bàn; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; 

công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, 

kịp thời, đúng đối tượng, quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội ổn định; tình hình an ninh biên giới, nông thôn, dân tộc, tôn giáo cơ 

bản ổn định; các hoạt động xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ; công tác 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh và đảm bảo an toàn; dịch bệnh 

COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn đã dần hồi phục... 

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 chậm, Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục 

có chiều hướng diễn biến phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vẫn diễn ra... 

Phần II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 2 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

                                           
86 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 60 lần; các Đồn Biên phòng gửi 

trên 100 thư. 

87 Gồm: 02 vụ, 08 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép; 14 vụ, 47 đối tượng công dân nước 

ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn; 07 vụ, 14 đối tượng có hành vi đưa đón 23 công dân Trung Quốc nhập 

cảnh trái phép vào Việt Nam. 
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1. Phát triển kinh tế 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thu hái, chăm sóc tốt 

cây trồng vụ hè - thu; tập trung thu hoạch lúa mùa; xây dựng và triển khai kế 

hoạch sản xuất; kế hoạch phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông - Xuân 

năm 2022-2023 . Thường xuyên kiểm tra phát hiện dịch bệnh; đẩy mạnh kiểm 

soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển động vật vào địa bàn huyện. 

Chỉ đạo, vận động nhân dân nạo vét tu sửa kênh mương, đầu tư kiên cố 

hóa các công trình nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất; thực hiện hỗ trợ giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP 

của chính phủ; tăng cường công tác dự báo, dự phòng các phương án sẵn sàng 

ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo 

vệ rừng; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt Luật Lâm nghiệp; phòng, 

chống cháy rừng. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ. Tiếp tục rà 

soát, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là hàng 

hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu phục vụ người dân, tăng cường quản lý thị trường; 

tập trung rà soát, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh 

cho người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng làm đường giao thông 

nông thôn, bê tông hoá đường làng, đường ra đồng hoặc nội đồng năm 2022. 

Tiếp tục xem xét hỗ trợ nhân dân sử dụng các dầm thép làm cầu dân sinh, cầu ra 

vùng sản xuất. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; quản lý công tác khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, công tác quản lý tài nguyên 

nước; thực hiện tốt công tác quản lý về môi trường; Đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhất là 

tiến độ chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giải quyết 

triệt để các đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng các 

công trình. 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và quản 

lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết 

liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, gia 

đình cán bộ, công chức, viên chức vi phạm cần phải kiên quyết xử lý để làm 

gương trước nhân dân; 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; tổ chức nghiệm 

thu, bàn giao các công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng; xem xét, xử lý 

các công trình triển khai chậm tiến độ. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, khai 

thác tối đa các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022 đạt kết quả 

cao nhất; duy trì có hiệu quả hoạt động của Đội chống thất thu ngân sách huyện, 
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kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế; bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất năm 2022, góp phần tăng thu ngân sách cho huyện. Bố trí 

hợp lý các khoản chi đảm bảo nhiệm vụ chi kịp thời và đúng luật; thực hiện tiết 

kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nông nghiệp thông minh năm 2022; thực hiện tốt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, phấn 

đấu hết năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm. 

2. Văn hóa - Xã hội 

Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023 theo kế hoạch, đảm bảo 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các hoạt động giáo dục, duy 

trì chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu 

xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ công tác phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn; tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn và hoàn 

thiện hồ sơ của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các xã, thị trấn. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, các 

ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục tổ chức thực hiện 

chiến dịch tiêm chủng vắcxin, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh và chăm sức khoẻ cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát chất 

lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã; tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, 

chất lượng thực hiện các mục tiêu chương trình Y tế quốc gia năm 2022; hoàn 

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Trung Phúc đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế năm 2022; 96,3% dân số tham gia BHYT; thực hiện tốt các hoạt động truyền 

thông, chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ, dân số, gia đình, trẻ em 

tại cơ sở; duy trì dịch vụ cung cấp methadone. 

 Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch. Tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá''; 

bình xét các danh hiệu văn hóa; phấn đấu đến hết năm 2022, trên 66% số xóm, tổ 

dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 

98% số xóm, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; tổ chức thực hiện các hoạt 

động quảng bá du lịch. Nâng cao chất lượng nội dung tin bài và đưa tin phản ánh 

các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

Giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công, các đối tượng thuộc 

diện chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt giải quyết việc làm cho người lao 

động; thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn; tổ chức Hội nghị cung 
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cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS lần 2 năm 2022; tăng 

cường công tác quản lý các hoạt động từ thiện trên địa bàn; tổ chức ngày hiến 

máu tình nguyện đợt 2 năm 2022.  

3. Công tác nội chính, nội vụ, cải cách hành chính 

Thực hiện tốt công tác tổ chức, bồi dưỡng, chế độ đối với đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục 

nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...chủ động nắm 

tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục đẩy mạnh công các cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Tổ 

chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị số 12/CT-UBND, Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, gắn 

liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng 

cường kiểm tra kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu 

của các cơ quan chuyên môn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các xã, thị trấn; 

chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực 

tuyến. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn. 

Chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng và tiến độ theo 

quy định. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, tăng cường chỉ 

đạo, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân. 

4. Công tác quốc phòng, an ninh; ngoại vụ, biên giới 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ giao ban báo cáo theo đúng quy 

định. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị 

định 03 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dân quân năm 

thứ hai và năm thứ tư; thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49, 62 của 

Chính phủ. Quản lý chặt chẽ doanh trại, vũ khí, trang bị, tài liệu quân sự; tổ chức 

diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với xã Phong Châu, Phong Nặm, Khâm Thành; 

triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển hóa địa bàn phức tập về an ninh 

trật tự tại thị trấn Trùng Khánh; xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. 

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Biên phòng đẩy mạnh công tác tuần tra quản lý, 

bảo vệ đường biên mốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi 
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phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác phối hợp 

giữa các Đồn biên phòng với 02 Chi cục Hải quan và các lực lượng chức năng 

làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống 

dịch bệnh, xuất nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền đối với 

người dân trong nội địa và các xã, xóm biên giới không sang Trung Quốc làm thuê 

trái phép.  

 Chủ động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm phát sinh 

trên địa bàn. Giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề phức tạp nảy sinh về an 

ninh nông thôn, biên giới. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng 

tuần tra vũ trang đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa 

bàn. 

Duy trì tốt quan hệ ngoại giao với 02 huyện Đại Tân và thành phố Tịnh 

Tây, Trung Quốc, phối hợp thực hiện có hiệu quả 03 văn kiện liên quan về biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; ký kết huyện - thành phố hữu nghị với 

thành phố Tịnh Tây, Trung Quốc. 

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

10 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện 

Trùng Khánh./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và - Đầu tư; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                  

CHỦ TỊCH 
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