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 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, trên cơ sở báo cáo của các ngành/địa 

phương, UBND huyện đã tổng hợp và xin báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể trên 

từng lĩnh vực như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN 

 Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện 

tập trung chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề 

ra. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong 

đó tập trung rà soát ưu tiên tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, 

mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển 

khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

Chương trình trọng tâm, đột phá của Huyện ủy; tăng cường phòng chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi; đôn đốc chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đặc biệt đối với xã Minh Tâm; tiếp tục thực hiện các thủ tục 

điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới; chỉ đạo tăng cường thực 

hiện các biện pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy 

nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công… Văn hóa, giáo dục tiếp tục 

được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chỉ đạo chuẩn bị tốt 

các điều kiện để khai giảng năm học mới; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với các đoàn công tác của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh; giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục chuẩn bị nội 

dung cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện. 

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 

1. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1.1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

- Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương trong huyện tiếp tục thu hoạch 

cây trồng vụ xuân và chăm sóc cây trồng vụ mùa. Tiến độ một số cây trồng chủ 

yếu: 
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Lúa: Kết thúc vụ Mùa toàn huyện cấy đạt 2.455,2/2.348ha, bằng 104,6%; 

thu hoạch xong lúa xuân đạt 157,75/155ha bằng 101,8%, sản lượng đạt 

814,5/757,9 tấn, bằng 107,5%; 

Ngô: Thu hoạch xong ngô ruộng đạt 394,97/363ha bằng 108,8%, sản lượng 

đạt 1.978/1.760 tấn, bằng 112,4%; thu hoạch ngô rẫy đạt 2.302,85/2.667ha bằng 

86,3%, sản lượng đạt 7.709,9/8.790 tấn, bằng 87,7%; 

Rau màu khác: Trồng đỗ tương vụ Thu đạt 74,9/109,5 ha bằng 68,4%; lạc 

Thu đạt 72,7/135 ha bằng 53,9%; đỗ tương Thu đạt 215,9/250 ha bằng 86,36%... 

+ Các dự án, mô hình: Tiếp tục triển khai tốt một số dự án, mô hình trồng trọt, 

chăn nuôi gồm: Dự án trồng Lê VH6 tại xã Quang Thành1;  mô hình trồng cây dược 

liệu (Cát Sâm)2; mô hình trồng lúa chất lượng cao LP16013; mô hình trồng cây cà 

chua VT34; mô hình chăn nuôi lợn đực giống5. Chỉ đạo rà soát, thẩm định diện tích 

cây trồng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi tại các địa phương: thị trấn Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Thể Dục, Ca Thành, Yên Lạc, Triệu Nguyên, Vũ Minh, Thành Công, Mai 

Long để đề xuất triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Cao Bằng. 

- Khuyến nông - Khuyến lâm, cung ứng vật tư nông nghiệp: Trong tháng tình 

hình sâu, bệnh gây hại trên các cây trồng với mật độ và tỷ lệ nhẹ - trung bình6, 

UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng của huyện tăng cường cử cán bộ phối hợp 

với UBND các xã hướng dẫn người dân kỹ thuật phun phòng trừ kịp thời các loại 

sâu hại trên cây trồng, không để phát sinh thành dịch. Thực hiện kịp thời việc cung 

ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất của người dân. 

- Chăn nuôi, thú y: Chăn nuôi trong tháng cơ bản giữ được sự ổn định, tổng 

đàn không có nhiều biến động, đàn trâu toàn huyện ước có 10.869/10.962 con, 

bằng 99,1%; tổng đàn bò 8.426/8.610, đạt 97,8%; tổng đàn lợn 31.120/31.706 con, 

đạt 98,1%; tổng đàn gia cầm 171.122/173.000 con, đạt 98,9%. Trong tháng, tình 

hình dịch bệnh động vật cơ bản ổn định, không có các dịch bệnh lớn xảy ra, tuy 

vậy một số loại bệnh thông thường như: tụ huyết trùng trên trâu, bò, lợn, 

Newcastle trên gà còn diễn ra rải rác ở một số địa phương. Công tác kiểm soát giết 

mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật được UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt, 

trong tháng giá lợn hơi trên thị trường dao động khoảng trên dưới 60.000đ/kg. 
                                                           
1 Dự án triển khai tại UBND xã Quang Thành với diện tích 32,5ha. UBND huyện chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn các hộ dân theo dõi, chăm sóc theo quy trình, kỹ thuật. 
2 Là mô hình chuyển tiếp từ năm 2021 sang, với diện tích 5ha tại 02 xã (Minh Tâm 1,0 ha; Hoa Thám 4,0 ha), cây 

sinh trưởng, phát triển tốt. 
3 Thực hiện tại các xã Ca Thành, Minh Tâm, Hoa Thám, Thể Dục, Vũ Minh, thị trấn Nguyên Bình, Quang Thành, 

Mai Long, Hưng Đạo với 8.804,855kg giống lúa (Dự án thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định 

62/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Hiện tại cây đang trong giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh. 
4 Mô hình do Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam triển khai 

tại xã Quang Thành với quy mô 2,0ha/10 hộ tham gia. Hiện tại cây đang trong giai đoạn cho thu hoạch năng suất đạt 3 

tạ/ha, sản lượng đạt 6 tấn. 
5 Mô hình do Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng triển khai cấp 2 lợn đực giống ngoại và 

800kg thức ăn cho 2 hộ tham gia tại thị trấn Nguyên Bình và xã Tam Kim. Hiện tại lợn đang cho khai thác tinh. 
6 Trên cây ngô thu xuất hiện Sâu keo mùa thu mật độ 2 con/m2 (tuổi 3), Sâu xám mật độ 0,5/m2 (trưởng thành). 

Trên cây lúa mùa xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng với mật độ 230con/m2 (trưởng  thành); sâu cuốn lá nhỏ mật độ 

4con/m2 (tuổi  3); Ốc bươu vàng mật độ 0,6 con/m2 (trưởng thành); bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện với tỷ lệ 5% 

lá (cấp 3); bệnh đạo ôn 3% lá (cấp 3). 
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Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường 

vệ sinh môi trường chăn nuôi, trong tháng các địa phương đã phun được 54.000m2 

chuồng trại và chợ trung tâm, số lít hóa chất sử dụng 27 lít.  

- Lâm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai: 

+ Lâm nghiệp: Đôn đốc các xã Thịnh Vượng, Minh Tâm, Vũ Minh, Tam 

Kim, Hoa Thám chăm sóc diện tích Quế đã trồng và tổ chức hội nghị chuyên đề để 

vận động người dân tiếp tục trồng Quế vụ Thu năm 2022. Lũy kế, đến giữa tháng 8 

trồng được 228,66/240 ha, đạt 95,3% kế hoạch. 

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương quản lý, chăm sóc cây dược liệu: (1) Cây Dổi 

ghép đang giai đoạn sinh trưởng, cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn người dân 

trồng đảm bảo về quy trình chăm sóc; (2) Cây Gừng trồng được 11ha/6ha tại 2 xã 

Triệu Nguyên, Vũ Nông đạt 183%, cây đang giai đoạn sinh trưởng; (3) Cây Ấu tàu 

trồng được 5,0/5,0ha tại xã Yên Lạc và Triệu Nguyên đạt 100%; (4) Cây Sa nhân 

tím  trồng được 86,5ha tại Mai Long, Ca Thành, Yên Lạc. Phối hợp với Viện nghiên 

cứu Lâm sinh kiểm tra, xác định nguyên nhân chết của cây sâm và tam thất (Sâm 

ngọc linh: số cây còn sống 149/1.006 cây; Cây Tam thất: số cây còn sống 36/525 

cây). 

Chỉ đạo các xã tuyên truyền Nhân dân quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng, tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn dưới luật tại các thôn, 

xóm được 03 cuộc với 100 lượt người nghe. Tuy nhiên, còn xảy ra 02 vụ vi phạm 

Luật lâm nghiệp. Diện tích thiệt hại là 4.775,58 m2, trong đó: rừng sản xuất là 

4.079,58 m2 và rừng đặc dụng là 696 m2. 

+ Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Thường xuyên đôn đốc các địa phương  

kiểm tra nguồn nước, công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho diện tích lúa vụ Mùa; 

chỉ đạo nghiệm thu công trình thủy lợi tại xã Quang Thành; đôn đốc hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp mương Cáng Rì, Xóm Hợp Nhất, xã Minh Tâm từ nguồn 

kinh phí Hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2022 

Về thiên tai, trong tháng xảy ra 01 vụ đuối nước, hậu quả làm 01 người chết; 

xảy ra 02 đợt mưa mưa to, gió lốc gây thiệt hại một số diện tích rau màu, tài sản 

của người dân7. Chỉ đạo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của huyện, các 

xã, thị trấn duy trì chế độ trực phòng chống thiên tai; đôn đốc rà soát các hộ dân ven 

sông, suối thực hiện di dời nhà cửa đến nơi ở an toàn.  

- Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại địa phương theo Bộ 

Tiêu chí Quốc gia về NTM ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Tâm, trong tháng đã 

chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện chương trình xây 

dựng NTM tại cơ sở (xóm Lang Môn) về công tác vệ sinh - môi trường. 

                                                           
7 Xảy ra 02 đợt mưa mưa to, gió lốc tốc mái 8 ngôi nhà gây thiệt hại 2.000 viên ngói âm dương, 122 tấm ngói 

Proximang, 07 tấm lợp nóc bằng Proximang tại các xã Thịnh Vượng, Thể Dục, Triệu Nguyên, Hoa Thám, thị trấn 

Nguyên Bình. Thiệt hại về cây trồng nông nghiệp: cây keo bị gãy đổ 02,ha đối với 01 hộ gia đình tại xã Thịnh 

Vượng; xã Minh Tâm: tại 01 hộ gia đình sét đánh làm chết 03 con lợn với trọng lượng 235kg. 
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- Dự án CSSP:  

Về thành lập nhóm CIG: Thành lập được thêm 14 nhóm CIGs, lũy kế đã có 

30 nhóm CIGs được thành lập mới. Tổng số thành viên hiện có 2.160; trong đó 

1.350 là thành viên nữ; 1.553 thành viên là các hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số tiền 

đang có 12.259.163.100 đồng (Ifad: 8.743.210.000; DG: 3.016.364.000; lãi: 

499.589.100). 

Về XDCB: Tổ chức mời thầu 02 công trình (Đường BTXM Sành Phong, xóm 

Nà Đoong, xã Ca Thành và đường nội đồng Đỏng Lang - Cốc Dằm, xã Tam Kim). 

04 công trình quy mô nhỏ đã hoàn thành công tác khảo sát thiết kế, đang phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

Về tập huấn đào tạo nghề: Tổ chức được 02 lớp tập huấn đào tạo nghề xây dựng 

cho thanh niên tại 2 xã dự án Ca Thành và Triệu Nguyên. Phương pháp tập huấn chủ 

yếu là thực hành thực tế, qua tập huấn giúp các học viên nắm được kiến thức cơ bản, 

có thể xây dựng được các công trình đơn giản. 

1.2. Thương mại - Dịch vụ 

- Hoạt động thương mại: Với những yếu tố thuận lợi như: tình hình bệnh 

COVID-19 dần được kiểm soát, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được khôi 

phục, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần 

phục hồi... đã tác động tích cực đến hoạt động thương mại, nguồn cung các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân 

trên địa bàn. Tuy nhiên do biến động của giá xăng dầu, giá nguyên nhiên vật liệu 

trên thị trường thế giới vẫn diễn biến phức tạp và ở mặt bằng giá cao, đã đẩy giá 

các hàng hóa tăng, tác động đến bộ phận đời sống của người dân, nhất là người 

nghèo, người có thu nhập thấp. 

- Hoạt động vận tải hành khách: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành 

khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định. Nhìn 

chung, hoạt động vận tải hành khách trong tháng ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại 

của người dân.  

- Dịch vụ bưu chính viễn thông: Duy trì thực hiện tốt thông tin liên lạc trong 

nước và quốc tế; đảm bảo cung cấp dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao. 

- Các cơ sở kinh doanh hàng ăn uống trên địa bàn chấp hành đúng quy định 

của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra 15 cơ sở hoạt động 

kinh doanh hàng bao gói sẵn nhân dịp Tết Dân tộc cổ truyền Rằm tháng bảy. Qua 

kiểm tra, một số cơ sở thiếu giấy tờ đã làm biên bản nhắc nhở để bổ sung theo quy 

định, không có các vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại huyện.  

1.3. Quy hoạch, kế hoạch, xây dựng 

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, 

đôn đốc, chỉ đạo các xã thực hiện hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo hoàn thiện thủ tục quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Nguyên Bình; chỉ đạo góp ý kiến đối với Quy 

hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050… tăng cường 

kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn chiếm 
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hành lang an toàn giao thông đường bộ, quản lý tốt hoạt động cấp phép xây dựng 

nhà ở tư nhân, cấp phép xây dựng được 02 giấy phép.  

Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023. Xây dựng xong kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023 huyện Nguyên Bình. 

Về xây dựng, trong tháng UBND huyện tập trung chỉ đạo ký kết hợp đồng, 

bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình cải tạo, sửa chữa và khởi công mới 

năm 2022; chỉ đạo xử lý vướng mắc về đất rừng  và bàn giao mặt bằng thi công đối 

với 02 dự án cơ sở hạ tầng xã ATK; chỉ đạo triển khai phương án giải phóng mặt 

bằng xây dựng Chợ Phia Đén; rà soát hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục 

hồ sơ công trình: Đường giao thông quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phia 

Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng; tiếp tục đôn đốc tiến độ công trình Đường và Cầu nối bờ Bắc –bờ Nam thị 

trấn Nguyên Bình, xây dựng phương án trang trí cầu và đường (giai đoạn 2) sau 

khi hoàn thành hạng mục xây lắp; trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối 

với công trình Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Triệu Nguyên; triển khai khắc 

phục hậu quả thiên tai 02 điểm sạt lở trên đường tỉnh lộ 2018 đoạn xã Phan Thanh 

và Thành Công.  

Chỉ đạo thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật được 27 công trình; xác định 

nguồn hàng, cự ly vận chuyển giá vật liệu đến chân công trình được 11công trình; 

đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, 

đường huyện quý III năm 2022. 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2022 đến thời điểm 

báo cáo đạt trên 66,7 tỷ đồng. Đến hết ngày 09/8/2022 giải ngân đạt trên 35,2 tỷ 

đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 52,84% kế hoạch. 

1.4. Thu, chi ngân sách và hoạt động tín dụng 

- Thu ngân sách: Năm 2022, UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa 

bàn huyện Nguyên Bình là 23.880.000.000 đồng. Đến 11/8/2022 huyện thu đạt 

trên 11,6 tỷ đồng bằng 48,67% dự toán, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách đến 11/8 đạt trên 268.8 tỷ đồng, đạt 

55,72% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt trên 36,4 tỷ đồng, đạt 69,07% dự 

toán giao; chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp đạt trên 232,4 tỷ đồng, đạt 

54,09% dự toán giao. 

- Tín dụng: Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 368 tỷ đồng, so với đầu năm tổng 

nguồn vốn giảm trên 18,1 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 4,7%; doanh số cho vay đạt trên 135 

tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng trên 10, 4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,3%; doanh 

số thu nợ đạt trên 134 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 270 triệu đồng, tỷ lệ 

giảm 0,2%; tổng dư nợ đạt trên 221 tỷ đồng với 1.338 khách hàng còn dư nợ, so 

với đầu năm dư nợ tăng trên 1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 0,5%.  

Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tổng nguồn 

vốn đạt trên 265.3 tỷ đồng, tăng 15.4 tỷ đồng so với 31/12/2021, tỷ lệ tăng 6,2%; 

doanh số cho vay đạt trên 43.9 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 29.3 tỷ đồng; tổng dư 
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nợ các chương trình tín dụng đạt 264.3 tỷ đồng, tăng 14.6 tỷ đồng, hoàn thành 97% 

kế hoạch tăng trưởng; nợ quá hạn 169 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi đạt 100%. 

1.5. Tài nguyên, môi trường 

 - Công tác quản lý đất đai: Trong tháng, UBND huyện thực hiện tốt chức 

năng quản lý nhà nước về đất đai. Chỉ đạo giải quyết 02 hồ sơ xin chuyển mục đích 

sử dụng đất, quy trình thẩm định đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Luật đất đai 

và các văn bản hướng dẫn, việc thẩm định và trả kết quả đảm bảo tiến độ về mặt 

thời gian theo quy định; chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng đăng 

ký đất đai chi nhánh huyện Nguyên Bình hoàn thiện thủ tục đính chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với 108 hồ sơ do sai thông tin người sử dụng đất; thu 

hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08 hồ sơ do cấp sai đối tượng 

sử dụng đất; chỉ đạo  kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu đối với 01 hồ sơ cấp giấy, cấp mới 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tổng diện tích cấp mới là: 6777,8 m2 (trong đó: đất ở nông thôn (ONT): 553,8m2; 

đất trồng lúa: 162,7m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác: 5683,5m2; đất trồng cây 

lâu năm: 377,8m2); tham gia thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất 

dự án khai thác tận thu quặng thiếc tại mỏ thiếc Tĩnh Túc và giá đất cụ thể để áp 

dụng bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình trụ sở UBND xã Triệu 

Nguyên; tham gia thẩm định giao đất thực địa công trình Trạm y tế Thể Dục; tổ 

chức kiểm tra với một số dự án đã có chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc tương đương trên địa bàn huyện nhưng hoạt động không hiệu quả hoặc 

chưa đưa dự án vào hoạt động; chỉ đạo rà soát đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất đợt 2 năm 2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 

đối với 01 cá nhân về hành vi làm biến dạng địa hình, huỷ hoại đất với số tiền xử 

phạt 20.000.000đ; chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Phan Thanh xử phạt vi phạm hành 

chính 01 cá nhân đối với hành vi mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

không đủ điều kiện với số tiền 3.000.000đ. 

 - Quản lý khoáng sản: Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định 01 hồ sơ xin san gạt cải tạo 

mặt bằng. Phối hợp với các sở ngành của tỉnh có liên quan, triển khai một số nhiệm vụ về 

công tác khoáng sản tại địa phương gồm: Bàn giao mốc tại thực địa khu tây mỏ Thiếc 

Tĩnh Túc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng; kiểm tra 

thực địa mỏ sắt Lũng Luông đã được cấp giấy phép khai thác tận thu quặng sắt cho 

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Hoàng để làm rõ một số nội dung 

liên quan; kiểm tra khu vực xin khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn 

Tĩnh Túc làm căn cứ báo cáo thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án; kiểm tra, khảo sát  đối với một số dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa 

bàn huyện (Mỏ đá Trung Làng, Mỏ đá Phia Nim, mỏ sắt Bản Luộc – Bản Nùng). 

 Chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình về công tác bảo vệ môi trường, tình 

hình thực hiện các quy định về khai thác, chế biến khoáng sản của các đơn vị được 

cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh những hành vi yếu kém, sai phạm. 

 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. 

Duy trì trực 24/24h bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác khu vực Phia 

Oắc, Ca My, trong tháng khu vực trên không có hoạt động khai thác khoáng sản 
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trái phép. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

huyện, Công an huyện, UBND xã Mai Long, Phan Thanh điều tra, xử lý nghiêm vụ 

việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phan Thanh theo đúng quy định8.  

 - Bảo vệ môi trường: Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND xã Thành Công 

tham gia tổng vệ sinh khu vực vườn trúc tại xóm Bản Phường; chỉ đạo tham gia 

họp thẩm định cấp giấy phép môi trường mỏ sắt Bản Luộc – Bản Nùng tại thị trấn 

Nguyên Bình; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện mở các 

lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phân loại, thu 

gom, xử lý rác thải và công tác bảo vệ môi trường khác tại các xóm thuộc xã Minh 

Tâm, Thể Dục; chỉ đạo lập dự toán, phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu quét dọn, 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại thị trấn Nguyên Bình. 

 2. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

2.1. Văn hóa, thể thao và du lịch 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Tiếp tục đôn 

đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra kết quả triển 

khai thực hiện phong trào và công tác gia đình 7 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. 

- Công tác văn hóa và gia đình: Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình trên địa bàn, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công tác gia đình 

năm 2022. Xây dựng Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa 

bàn huyện Nguyên Bình đến năm 2025; chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo 

thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 

"Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn 

hóa". Chỉ đạo tăng cường triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người 30/7. 

- Thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh 

năm 2022. 

 - Du lịch: Trong tháng, huyện đón trên 4.000 lượt khách đến tham quan du 

lịch; chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại kế hoạch tuyên 

                                                           
8 Vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Phan Thanh vị trí bờ sông giáp ranh với xã Mai Long và 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Qua kiểm tra phát hiện 01 máy xúc nhãn hiệu Komatsu đang hoạt động đào, múc 01 

hố đất có kích thước: Dài 20m, sâu 4m, rộng 10m và 03 công nhân đang vận chuyển dầu từ bờ sông sang khu vực 

máy xúc. Gần vị trí đào, múc đất có 01 dàn máy tuyển khô, 01 đầu máy nổ, 01 máy bơm nước. Khai thác thông tin 

từ người làm thuê, các công nhân làm thuê cho 01 chủ khác không có mặt tại hiện trường và được thuê để khai thác 

khoáng sản trái phép.  



8 

truyền, quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn huyện (xây dựng lịch trình tham 

quan 2 ngày 1 đêm tại Hoài Khao; bài thông tin các điểm du lịch; thay thế khung 

tranh ảnh…). Tổ chức tuyên truyền các hoạt động phát triển du lịch tại xóm Tam 

Hợp, xã Thành Công. Xây dựng kịch bản chi tiết việc triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, quảng bá; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và duy trì hoạt động các 

Điểm du lịch trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ Phóng viên Báo Văn 

hóa đi thực địa, khảo sát và thu thập thông tin viết bài tuyên truyền tại các điểm di 

tích, CLB trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra các điểm di sản CVĐC phục vụ kỳ 

tái thẩm định năm 2022; đón tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO thực 

hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng năm 2022.  

2.2. Y tế 

- Công tác phòng chống dịch: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến 16/8/2022 toàn 

huyện ghi nhận 5.973 trường hợp F0; 9.702 trường hợp F1; bệnh nhân theo dõi, 

điều trị tại nhà là 03 trường hợp; điều trị tại cơ sở ý tế 09 trường hợp. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 

12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, kết quả tiêm: 

- Người trên 18 tuổi: Mũi 1 được 27.940 liều, đạt 99,2%; mũi 2 được 26.875 

liều, đạt 95,4%; mũi 3 được 22.358 liều, đạt 79,4%; mũi 4 được 9.989 liều, đạt 

235,5%. Số người chưa được tiêm 236 người. 

- Trẻ em từ 12-17 tuổi: Mũi 1 được 3.738 liều, đạt 100%; mũi 2 được 3.682 

liều, đạt 98,5%; mũi 3 được 1.623 đạt 43,4%. 

- Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1 được 4.124 liều, đạt 81,1%; mũi 2 

được 2.595 liều, đạt 51,1%. Số trẻ chưa được tiêm 958 trẻ (do đã từng mắc 

COVID-19 chưa đủ thời gian để tiêm theo quy định). 

Đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác đều được phát hiện sớm và điều 

trị kịp thời. 

- Công tác quản lý, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone: Cơ sở 

điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone của huyện hiện đang tiếp nhận và 

điều trị cho 63 bệnh nhân.  

- Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổng số trẻ sinh ra trong tháng là 45 trẻ, 

trong đó: sinh con thứ 3 trở lên là 04 trẻ, tổng số chết 18 người; chỉ đạo y tế các 

tuyến thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh thai theo Chương trình mục tiêu 

quốc gia về dân số. 

- Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số lượt khám chữa bệnh toàn huyện đạt 

3.914/3.667 lượt, đạt 106,7% kế hoạch. Trong đó, Trung tâm y tế đạt 1.851/1.583 

lượt, bằng 117%; Bệnh viện Tĩnh Túc đạt 690/625 lượt, bằng110%; Trạm y tế xã, 

thị trấn đạt 1.373/1.459 lượt, bằng 94,1%. 

 2.3. Giáo dục và Đào tạo 

Trong tháng, UBND huyện chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra.  
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Chỉ đạo trang trí trường, lớp, chuẩn bị các điều kiện năm học mới; điều tra 

phổ cập năm 2022; cử 06 giáo viên tiểu học đi bồi dưỡng môn Tin học và Công 

nghệ; chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 (tổng số trẻ/học 

sinh được tuyển như sau: Mầm non: 591 trẻ; Lớp 1: 741 học sinh; Lớp 6: 647 học 

sinh); quyết định công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2022 – 2023; 

lựa chọn 02 em học sinh (01 em đã được chọn ghi hình) có hoàn cảnh khó khăn 

vươn lên trong học tập tham gia Chương trình “Cặp lá yêu thương”; chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn hướng dẫn các trường tiểu học Phan Thanh, Thành Công, Mai 

Long, Vũ Nông, trường TH&THCS Triệu Nguyên, TH&THCS Yên Lạc, hoàn thiện 

Đề án chuyển đổi trường PTDTBT; thực hiện tốt công tác luân chuyển, tiếp nhận 

giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các trường học theo quy định; vận động 

học sinh trong độ tuổi tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19. 

 2.4. An sinh xã hội và việc làm 

 - Công tác giảm nghèo: Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2022 cho 5.287 hộ, số tiền 878.699.400 đồng; 

rà soát, đề nghị Tổ chức Tzu Chi/ Trung Quốc (Đài Loan), tặng 1.000 suất quà Tết 

năm 2023, mỗi suất 1 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 20 nhà ở cho hộ nghèo, cận 

nghèo (mỗi nhà 44 triệu đồng), tổng kinh phí đề nghị 1.880 triệu đồng; chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đến 

ngày 31/7/2022, toàn huyện có 651 hộ đã làm xong nhà ở (06 hộ lắp ghép, 261 hộ 

làm mới, 382 hộ sửa chữa); 27 hộ đang làm (16 hộ làm mới, 11 hộ sửa chữa). 

- Bảo hiểm xã hội: Số thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng đạt 6,1 tỷ 

đồng, lũy kế đạt 49,171 tỷ đồng, giảm 1,071 tỷ đồng tương đương 2,1% so với 

cùng kỳ năm 2021, đạt 62,6% kế hoạch giao; số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến hết 

tháng 8 chiếm 228 triệu đồng, đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH theo kế hoạch. 

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ước tính đến hết tháng 

8/2022 là 41.599 người. 

Quản lý 3.148 sổ BHXH, đạt 100% số lao động đang tham gia được cấp sổ 

BHXH. Trong tháng, cấp mới 20 sổ; cấp lại 05 sổ BHXH. 

Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng 40.311 thẻ; cấp mới, gia 

hạn trong tháng là 160 thẻ; cấp lại 250 thẻ. 

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện được tổ chức thực 

hiện kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho người thụ hưởng. Trong tháng, chi chế độ 

BHXH, BHTN trên 7,8 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT đạt trên 1,4 tỷ đồng... 

- Lĩnh vực Người có công: Tổ chức thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ, Người có 

công với cách mạng và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022); Tổ chức hội nghị biểu dương người 

có công tiêu biểu huyện Nguyên Bình năm 2022. Chi quà Chủ tịch nước cho 305 

đối tượng, số tiền 93.000.000 đồng; Chi quà theo Nghị quyết 95/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh cho 305 đối tượng, tổng số tiền 155.000.000 đồng. 

Thăm và tặng 100 suất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ, trị giá 50.000.000 

đồng, tặng 15 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền 45.000.000 



10 

đồng. Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí Người có công theo QĐ 

49/2015/QĐ-TTg 02 hồ sơ; theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg 02 hồ sơ. 

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: Quyết định cho hưởng trợ cấp xã hội đối với 50 

trường hợp, điều chỉnh trợ cấp cho 03 trường hợp, cắt trợ cấp hàng tháng 34 trường 

hợp;  chi trả trợ cấp xã hội tháng 8 cho 2.411 trường hợp, số tiền là 1.227.780.000 

đồng; chi trả truy lĩnh tăng trợ cấp cho 05 trường hợp với số tiền là 9.360.000 

đồng;  chi trả mai táng phí cho 04 trường hợp, số tiền là 28.800.000 đồng; chỉ đạo 

rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu bảo trợ xã hội; rà soát, lập danh sách tặng 

học bổng cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; lựa chọn 16 trường hợp nhận quà 

tặng của khối thi đua VIII của tỉnh… 

- Lĩnh vực lao động, việc làm: Chỉ đạo cập nhật nhu cầu tuyển dụng lao 

động quý III/2022 và đăng thông báo rộng rãi đến các địa phương trong huyện; xây 

dựng báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị 

quyết số126/NQCP của Chính phủ. 

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối 

với trẻ em trên địa bàn, quan tâm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo đúng 

quy định; báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em huyện Nguyên Bình năm 

2022; chỉ đạo thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em theo văn bản chỉ đạo 

của tỉnh. Tuy có nhiều cố gắng song do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó 

khăn, cuộc sống của trẻ em cơ bản vẫn còn thiếu thốn, một bộ phận trẻ em suy dinh 

dưỡng, các bậc phụ huynh chưa dành nhiều thời gian đến việc chăm sóc, chăm lo 

cho con em nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa… 

2.5. Thông tin và truyền thông 

Chỉ đạo triển khai các nội dung trong kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng năm 2022; xây dựng kế hoạch triển khai Tổ công nghệ trên 

địa bàn huyện; kịp thời có văn bản cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong 

các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022; chỉ đạo tuyên truyền sử dụng nền 

tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

triển khai công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 của Bộ TT&TT; tuyên 

truyền lan tỏa cuộc thi “Tìm hiểu giải pháp chuyển đổi số Quốc gia–Viet 

Solutions” năm 2022. 

Trong tháng, ngành văn hóa chủ yếu tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp 

thứ 3, Quốc hội khoá XV; các nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền 

vững năm 2022; kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám; 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Võ Chí Công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (2/9/1945-2/9/2022). Truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện, tuyên truyền bằng xe thông 

tin lưu động được 2 lượt nội dung tuyên truyền Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 

2022; đăng tải thông tin trong chương trình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, trên 

Báo Cao Bằng và trang thông tin điện tử huyện được 9 lượt tin, bài; thực hiện được 
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02 chương trình truyền thanh địa phương; treo được 8 câu băng rôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền. 

 Hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở tiếp tục được duy trì, phục vụ cho 

công tác tuyên truyền tại địa phương. Trạm trung tâm huyện, duy trì tiếp sóng 

chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.  

 Các hoạt động thư viện, văn hóa, văn nghệ, bảo tồn dân ca được triển khai 

kịp thời, đúng hướng dẫn, quy định. 

 2.6. Công tác Dân tộc  

 Trong tháng, tình hình vùng đồng bào dân tộc ổn định, các chính sách đối 

với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy 

định.  

 - Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025: Chỉ đạo rà soát, lựa chọn danh mục đầu 

tư các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào Dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; đăng ký danh mục thực hiện năm 2022 

với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 51,4 tỷ đồng và vốn sự 

nghiệp trên 30,7 tỷ đồng. 

 - Thực hiện chính sách ổn định dân cư: Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân di dời nhà ra khỏi khu vực có nguy cơ 

cao sạt lở. Đến nay, có 8/17 xã, thị trấn báo cáo (trong đó: 5/8 xã không có nhu cầu 

là: Thị trấn Nguyên Bình, Triệu Nguyên, Ca Thành, Thể Dục, Thịnh Vượng; có 03 

xã đăng ký di rời nhà: xã Vũ Nông: 01 hộ; Hưng Đạo: 01 hộ; Thành Công: 13 hộ). 

 - Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số: Duy trì thực hiện thường xuyên các chế độ chính sách đối với người có uy tín 

theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Tổ chức thành công Hội nghị cung cấp 

thông tin thời sự thường kỳ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2022; cử người có uy tín đi tập huấn, nâng cao năng lực theo kế hoạch của 

Ban Dân tộc tỉnh. 

 3. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP 

3.1. Nội vụ 

 - Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ: Quyết định giao quyền phụ 

trách Trung tâm văn háo và Truyền thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo 

dục thường xuyên; thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động đối với viên 

chức Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; Quyết định thành lập Hội đồng xét tiếp 

nhận, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý giáo viên năm học 2022 – 2023; chỉ 

đạo rà soát, báo cáo thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo quản lý đối với cán bộ 

các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện;  Quyết định điều động, luân chuyển 111 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2022 – 2023 (bậc Mầm non 16 giáo 

viên; bậc Tiểu học 6 cán bộ quản lý, 56 giáo viên, 01 nhân viên; bậc THCS 15 giáo 

viên, 04 nhân viên); trình Sở Nội vụ tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về 

công tác tại các trường học thuộc huyện Nguyên Bình năm học 2022 – 2023; 

Quyết định cử người hướng dẫn tập sự cho 29 viên chức giáo viên; đồng ý chuyển 
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công tác đối với 01 viên chức giáo viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. 

 - Công tác Cải cách hành chính: Chỉ đạo tăng cường công tác CCHC, rà soát 

các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 4 tháng cuối năm 2022; tổ chức kiểm 

tra, nắm tình hình hoạt động của bộ phận một cửa các xã Thể Dục, Triệu Nguyên, 

Vũ Nông, Vũ Minh, thị trấn Tĩnh Túc; chỉ đạo báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ 

để nâng cao chỉ số CCHC huyện Nguyên Bình năm 2022. 

 - Công tác xây dựng chính quyền địa phương: Trong tháng, hoạt động của 

HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt theo quy định 

của Luật tổ chức chính quyền địa phương, hoàn thành chương trình, kế hoạch công 

tác đề ra. Quyết định hỗ trợ kinh phí cho thân nhân gia đình Đại biểu HĐND cấp 

xã từ trần theo Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng cho 04 đối tượng; theo Nghị quyết số 16/2017/ NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng cho 02 đối tượng; Quyết định tiếp nhận và 

phân công công tác đối với công chức Văn hóa xã hội UBND xã Hồng An, huyện 

Bảo Lạc đến công tác tại UBND xã Vũ Nông; Quyết định biệt phái công chức Văn 

phòng - Thống kê xã Phan Thanh công tác tại Văn phòng Huyện ủy; Quyết định 

biệt phái công chức Văn phòng - Thống kê xã Thể Dục công tác tại xã Phan 

Thanh; trả lương hàng tháng cho Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tam Kim; Quyết 

định trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho Phó Bí thư Đảng ủy xã Triệu Nguyên; 

Quyết định nghỉ việc cho cán bộ xã thôi tham gia công tác Hội cựu chiến binh xã 

Thành Công; điều động Phó chủ tịch UBND xã Hoa Thám đến công tác tại UBND 

xã Minh Tâm… 

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng:  Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức các lớp 

tập huấn công tác quản lý nhà nước về hoạt động dân tộc, tôn giáo; nghiệp vụ công 

tác thi đua, khen thưởng và xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư trên địa 

bàn huyện Nguyên Bình năm 2022; cử 14 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ 

năng công vụ; đăng ký danh sách 01 công chức huyện, 10 công chức xã tham gia 

lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và 

công tác thanh niên năm 2022; đăng ký danh sách cán bộ, công chức viên chức 

tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương gồm 18 cán bộ, 

công chức, viên chức, ngạch chuyên viên chính và tương đương gồm 03 công 

chức; cử 16 công chức Văn hóa - Xã hội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

tôn giáo năm 2022… 

 - Công tác Thi đua - Khen thưởng: Quyết định khen thưởng 05 tập thể và 05 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2017 – 2022; khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương 

binh  liệt sỹ; ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua –  khen thưởng 

huyện. 

 - Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Huyện nghiêm túc thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 

các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Tình hình hoạt động tôn giáo 



13 

trên địa bàn huyện trong tháng cơ bản ổn định, không có sự việc phức tạp xảy ra 

liên quan đến tôn giáo.  

 Trên địa bàn huyện có 23 điểm nhóm đạo Tin lành với 781 hộ/3.985 nhân 

khẩu và 2.731 tín đồ (dân tộc H’Mông 342 hộ/1.906 nhân khẩu; Dân tộc Dao 439 

hộ/2.079 nhân khẩu). Trong đó, 21 điểm nhóm đã được chấp thuận sinh hoạt tôn 

giáo tập trung, 01 điểm nhóm đang làm thủ tục đăng ký sinh hoạt tập trung (điểm 

nhóm Tà Cáp xã Yên Lạc), 01 điểm nhóm chưa đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn 

giáo tập trung (điểm nhóm Lũng Nặm xã Vũ Nông) và 01 giáo điểm Công giáo tại 

thị trấn Nguyên Bình với 04 hộ/06 tín đồ. 

 - Công tác Quản lý văn thư -  lưu trữ: Công tác Văn thư - Lưu trữ tiếp tục 

được quan tâm, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản đảm bảo theo quy định. 

Việc quản lý văn bản đi, đến bằng ứng dụng phần mềm đã áp dụng triển khai có 

hiệu quả. Tài liệu lưu trữ được quản lý an toàn. Việc khai thác, sử dụng tài liệu 

được thực hiện cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Chỉ đạo xây dựng danh mục hồ sơ 

điện của các đơn vị trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 4.0 

 - Công tác Thanh niên, Hội và Tổ chức phi Chính phủ: Các Hội trên địa bàn 

huyện hoạt động ổn định theo Điều lệ. 

3.2. Thanh tra 

- Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chỉ đạo báo cáo kết quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (Thời kỳ báo cáo từ 

ngày 01/8/2021 đến hết ngày 25/7/2022). 

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo: Không. 

Tiếp công dân: Không. 

 - Công tác phòng, chống tham nhũng: Trong tháng, trên địa bàn huyện 

không có các hành vi liên quan đến tham nhũng; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình 

việc kê khai tài sản theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính 

phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan 

tổ chức đơn vị. Chỉ đạo báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khóa XV.  

 - Công tác thanh tra kinh tế xã hội: Triển khai thanh tra việc quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước cấp; các chương trình dự án và các khoản thu, chi khác tại 

UBND xã Yên Lạc huyện Nguyên Bình. 

3.3. Tư pháp 

 - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển 

khai các văn bản pháp luật quý II năm 2022 tại điểm cầu huyện với 50 cán bộ, 

công chức tham dự9; tại điểm cầu xã, thị trấn với hơn 160 đại biểu tham dự. 

                                                           
9 Các văn bản được triển khai gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 

2021; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực Văn hóa và Quảng cáo; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi và Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi, đê điều; Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND 
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 - Công tác đăng ký hộ tịch: Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch 

trên địa bàn, cấp huyện thực hiện đăng ký cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc 

đối với 01 trường hợp; Cấp xã đăng ký khai sinh 80 trường hợp; đăng ký kết hôn 

27 cặp; đăng ký khai tử 31 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch được 446 bản; 

đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 04 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn 

nhân 27 trường hợp; cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi 01 trường hợp. 

 - Công tác chứng thực: Cấp huyện, chứng thực bản sao từ bản chính 172 

bản. Cấp xã, chứng thực bản sao từ bản chính 2.337 bản, chứng thực chữ ký, điểm 

chỉ 44 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 22 việc. 

- Công tác hoà giải cơ sở: Các địa phương duy trì, thực hiện tốt công tác hòa 

giải ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

Trong tháng, cơ sở tiếp nhận 02 vụ việc, hiện đang tiến hành hòa giải. 

4. QUỐC PHÒNG, AN NINH  

4.1. Quốc phòng, quân sự địa phương 

 Trong tháng, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân 

sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình 

ANCT, TTATXH trên địa bàn; chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện, chỉ đạo khảo sát tìm vị trí thao trường thực binh bắn chiến đấu, 

khu vực trú quân huấn luyện của lực lượng DBĐV, lên sơ đồ bố bí ban đầu tại các 

khu vực dự kiến báo cáo BCĐ, BTC diễn tập... xây dựng báo cáo phục vụ Ban Chỉ 

đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập đối với huyện; chỉ đạo huy 

động lực lượng tham gia phát thao trường thực binh A4 tại thị trấn Nguyên Bình và 

thao trường bắn chiến đấu tại xã Vũ Minh. 

 Lực lượng Quân sự, Công an huyện duy trì, phối hợp tốt trong việc trao đổi 

thông tin, giao ban theo Nghị số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. 

Chuẩn bị các nội dung (văn bản, bản đồ) và tham gia luyện tập Chỉ huy - Cơ quan 

1 bên, 2 cấp trên bản đồ năm 2022 với quân số 20 đồng chí. Tổ chức huấn luyện 

theo kế hoạch đã được phê duyệt, tham gia thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và 

Tiểu đoàn trưởng năm 2022 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức… chỉ đạo chặt chẽ công tác 

xây dựng lực lượng DQTV. 

4.2. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

- Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo: Tiếp nhận mới 04 tin báo tố giác tội 

phạm, trong đó 01 tin về hành vi hiếp dâm, 02 tin về hành vi trộm cắp tài sản. 

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ phạm 

pháp hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. 

- Về tội phạm ma túy: Chỉ đạo phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh phát 

hiện, bắt giữ 02 vụ/02 đối tượng với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất 

ma túy. Tang vật thu giữ gồm 37,3951g Hêroin, 03 gói Hêroin, số tiền 782.000đ. 

Trên địa bàn huyện có 176 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. 

                                                                                                                                                                                           
ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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- Về tội phạm kinh tế: Phát hiện 01 vụ/01 đối tượng về hành vi vận chuyển 

lâm sản trái phép, vật chứng thu giữ gồm 4,18m3 gỗ, trong đó 0,235m3 gỗ thông 

thường, 3,945m3 gỗ tạp. 

- Tội phạm chức vụ, tham nhũng: Không 

- Tội phạm về môi trường: Phát hiện 01 vụ/05 đối tượng về hành vi khai thác 

khoáng sản trái phép, thu giữ 01 máy xúc, 01 máy tuyển rửa quặng, 01 đầu nổ, 01 

máy bơm, 02 thùng phuy dầu. 

- Tai nạn, tệ nạn xã hội: Không xảy ra tai nạn giao thông, không có các hành 

vi tụ tập đua xe trái phép. 

- Công tác quản lý hành chính về TTXH: Tăng cường tuần tra, kiểm soát 

giao thông đường bộ. Trong tháng, có 16 trường hợp vi phạm, tạm giữ 03 phương 

tiện môtô, tước 02 GPLX, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15.600.000đ; tổ 

chức 01đợt tuyên truyền Luật giao thông đường bộ với 150 người tham gia. 

Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… qua kiểm tra không phát hiện có vi phạm; lập hồ 

sơ để nghị cấp mới 142 thẻ CCCD, cấp đổi 13 thẻ, cấp lại 12 thẻ, phát 16 thẻ 

CCCD. Thực hiện các thủ tục đăng ký cho 04 chủ xe ô tô; 65 xe mô tô. 

- Về công tác quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự: Tạm 

giữ, tạm giam 26 đối tượng phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; quản lý 22 đối tượng 

án treo, 03 đối tượng cải tạo không giam giữ, 48 đối tượng chấp hành xong án phạt 

tù trở về địa phương, 01 đối tượng hoãn thi hành án. 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Trong tháng, nhìn chung UBND huyện cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ 

theo chương trình, kế hoạch công tác. Các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện 

ủy được UBND huyện kịp thời giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực 

hiện. Kinh tế, phát triển ổn định và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; thương mại, 

dịch vụ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, phát triển ổn định, hàng hóa đáp ứng 

tốt nhu cầu của người dân; huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp 

thu ngân sách và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như: họp Ban chỉ đạo chống 

thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo hỗ trợ, hướng dẫn các địa 

phương rà soát, quản lý nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ 

kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy 

nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có 

khối lượng hoàn thành; tiếp tục thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP, 

các Công điện về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương 

trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023); đôn đốc triển khai các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường 

đạt được những kết quả cụ thể; triển khai tốt các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, 

quốc phòng an ninh được giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong tháng tình hình kinh tế - xã 

hội của huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ 
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đọng thuế còn khó khăn, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021; việc thi công một 

số công trình, dự án, xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ 

thực hiện Chương trình trọng tâm, đột phá, các Chương trình Mục tiêu quốc gia cơ 

bản còn chậm; các ngành kinh tế bị tác động chung bởi giá nguyên, nhiên liệu phục 

vụ sản xuất nhất là mặt hàng xăng, dầu tăng cao, đời sống của người dân gặp nhiều 

khó khăn; an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những yếu tố phức tạp… 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 

 1. Tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo về thời 

vụ, cơ cấu giống, tăng cường ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; theo dõi diễn biến 

tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, xử lý kịp thời các ổ dịch; kiểm tra 

tình hình sinh trưởng của mô hình trồng lúa chất lượng cao LP1601; tăng cường 

kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt vào 

địa bàn; theo dõi diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các xã, thị trấn đặc biệt 

là tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục trâu, bò, nâng cao 

hiệu quả tiêm phòng; đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các 

phương án phòng chống đói rét cho trâu, bò vụ Đông – xuân; chỉ đạo, đôn đốc 

các địa phương đảm bảo nguồn nước tưới cho các cây trồng vụ Mùa; trực Ban, 

kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại và xây dựng phương án khắc phục 

thiệt hại do thiên tai xảy ra; tiếp tục chỉ đạo các xã Thịnh Vượng, Minh Tâm, Vũ 

Minh, Tam Kim, Hoa Thám vận động nhân dân chăm sóc diện tích cây Quế đã 

trồng, tuyên truyền người dân tiếp tục đăng ký trồng quế vụ Thu năm 2022; tiếp 

tục đôn đốc các xã, thị trấn tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công 

tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng; chỉ đạo UBND 

các xã kiểm tra cây Sa nhân tím sau trồng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp 

với UBND xã Thành Công thẩm định số cây đào cổ thụ trên địa bàn xã để tổ chức 

trồng theo kế hoạch; chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức chiết cành đào tại xã Phan Thanh; chỉ đạo các 

xã, thị trấn trong công tác trồng, phát triển và khai thác Trúc sào; thẩm định, giao 

vốn thực hiện các dự án trồng trọt và chăn nuôi thực hiện Nghị quyết 

48/2020/NQ-HĐND; tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

 2. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất; thực 

hiện tốt việc cho thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai hỗ trợ bồi thường 

tái định cư các công trình dự án thu hồi đất; thực hiện tốt công tác quản lý khoáng 

sản chưa khai thác, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trường hợp khai thác khoáng sản 

trái phép tại xã Phan Thanh; triển khai đấu giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải tập trung 

thị trấn Nguyên Bình; chỉ đạo các địa phương có các điểm chợ thực hiện tốt công tác vệ 

sinh môi trường, xử lý rác thải; hướng dẫn UBND xã Minh Tâm trong việc thu gom, xử lý 

rác thải sinh hoạt nông thôn, đảm bảo tiêu trí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; 

kiểm tra các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện theo cam kết, kế hoạch bảo vệ môi 

trường, đề án bảo vệ môi trường đã phê duyệt; kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. 
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3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp thu ngân sách nhà 

nước. Trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý các nguồn thu phát sinh trên 

địa bàn, triển khai kế hoạch thu ngân sách từ lĩnh vực khoáng sản, đất đai, thu 

ngoài quốc doanh; tăng cường công tác đội kiểm tra liên ngành để quản lý thu, 

chống thất thu, trốn thuế; triển khai kế hoạch đối thoại thu hồi nợ đọng thuế; thực 

hiện việc điều hành ngân sách đảm bảo chi đúng mục đích, đúng dự toán được 

duyệt, các cơ quan, chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2022 bố 

trí sắp xếp các nhiệm vụ chi trong dự toán năm được giao. Kịp thời bổ sung dự 

toán chi ngân sách đối với các nhiệm vụ phát sinh trong năm được tỉnh bố trí 

nguồn. Đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân các 

công trình, dự án có khối lượng hoàn thành; đảm bảo chi trả, hỗ trợ khắc phục hậu 

quả thiên tai, các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục duy trì tốt 

các loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện như: dịch vụ tài chính ngân hàng, bưu 

điện, vận tải hành khách…  

4. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, 

quyết liệt, đầy đủ các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó 

tập trung tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

người từ trên 18 tuổi; thực hiện tốt công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh; 

đôn đốc, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

quan tâm đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục triển khai Đề án 

hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa  bàn theo lộ trình, kế hoạch; quan tâm 

chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, tạo điều kiện để các 

gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận 

với các chính sách hỗ trợ, vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; quan 

tâm chăm sóc, bảo vệ người già, trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác 

trong xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo trợ xã 

hội; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu thông tin 

cung – cầu lao động; xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà Tết Trung thu; triển khai 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng kế 

hoạch tập huấn về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; rà 

soát, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động; chỉ 

đạo đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với 

các lao động theo đúng quy định.  

5. Chỉ đạo đảm bảo thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo kế hoạch; đẩy 

mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị của huyện, công tác phòng chống dịch 

COVID-19; cập nhật đưa tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, 

lãnh đạo UBND huyện trên cổng thông tin điện tử; phối hợp, cộng tác đưa tin, bài 

viết trên Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khuyến khích phát triển các loại hình 

văn hóa, văn nghệ quần chúng đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, phát huy được 
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các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện; quản lý hiệu quả các khu di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện; đẩy 

mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 

quản lý hiệu quả các điểm Công viên địa chất non nước Cao Bằng trên địa bàn 

huyện, chỉ đạo thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh, duy tu, sửa chữa các điểm ngắm 

cảnh thuộc Công viên trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu của khách thăm quan; 

thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 

xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động tổ chức kỷ 

niệm 72 năm năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng  

(03/10/1950 – 03/10/2022). Chỉ đạo hoàn thành các điểm du lịch: đỉnh Phia Oắc, 

dãy nhà Trình tường, vườn trúc Bản Phường… để chuẩn bị đón các Đoàn lữ hành 

đến tham quan, trải nghiệm. 

6. Tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đầy đủ; chỉ đạo 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đôn đốc các trường thực hiện tốt quy chế 

chuyên môn, duyệt kế hoạch chuyên môn năm học 2022 – 2023; thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú. 

7. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính hướng đến người dân và doanh 

nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tổ chức hội nghị bàn và thống nhất giải pháp duy trì 

và nâng cao chỉ số CCHC của huyện; tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành 

chính ở một số xã, thị trấn; duy trì tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân; triển khai thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có 

dấu hiệu sai phạm; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho công tác diễn tập chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- VP UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT; 

- TT Huyện uỷ;    

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, Chuyên viên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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