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Hai tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân 

trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Quyết liệt triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát, điều trị hiệu quả các 

ca nhiễm bệnh. Đồng thời, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã 

hội, nhằm tạo khí thế, động lực ngay từ những ngày tháng đầu năm. Tích cực đôn 

đốc, triển khai Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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; Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động 

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 nâng cao năng lực cạnh tranh 

Quốc gia năm 2022; chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 – 2022, 

tăng cường thực hiện công tác phòng chống đói rét cho trâu, bò; giao các đơn vị, 

địa phương thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thi 

công, giải ngân các công trình ngay từ đầu năm; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5, HĐND 

huyện khóa XX; quản lý, bình ổn giá cả thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại trước, trong và sau Tết; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán; tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau 

Tết Nguyên Đán; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02, 02 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. LĨNH VỰC KINH TẾ 

 1.1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

- Trồng trọt: Hai tháng đầu năm, Nhân dân trong huyện tập trung thu hoạch 

các cây trồng như mía, sắn, dong riềng và cày ải đất, chuẩn bị giống, phân bón cho 

sản xuất cây trồng vụ Đông - Xuân. Kết quả tính đến ngày 15/02/2022, toàn huyện 

trồng thuốc lá đạt 189,45 ha/155,0 ha, bằng 122,2% kế hoạch; trồng ngô ruộng đạt 
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108/363 ha, bằng 54,1% kế hoạch; trồng đỗ tương xuân đạt 0,5/13 ha, bằng 3,8%; 

rau các loại đạt 40,6/104,9ha, bằng 38,7%; thu hoạch mía cây đạt 9,5/25,0 ha, bằng 

38% diện tích gieo trồng, sản lượng đạt 313,5 tấn; thu hoạch xong 231,1ha Dong 

riềng, sản lượng đạt 13.265,1 tấn; thu hoạch được 1,2ha khoai tây, năng suất đạt 

132 tạ/ha, sản lượng 15,84 tấn; ươm được 0,5ha thạch giống tại xã Thịnh Vượng; 

vận động Nhân dân các địa phương tổ chức cày ải được 1.855,9/3.086,0ha, bằng 

60,1% diện tích; phát rẫy đạt  1.691,5/2.697,0ha, bằng 62,7% diện tích. 

- Khuyến nông - Khuyến lâm: Tình hình sâu, bệnh gây hại trên các loại cây 

trồng với mật độ và tỷ lệ nhẹ - trung bình, chủ yếu trên rau màu vụ đông: sâu 

khoang, sâu xanh, sâu tơ, rệp, bệnh cháy lá do vi khuẩn, bệnh sương mai, trên cây 

thuốc lá xuất hiện bệnh sương mai, và bệnh đốm mắt cua,… UBND huyện đã chỉ 

đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng 

trừ, không để bệnh lây lan trên diện rộng. Cung ứng được 5 kg thuốc BVTV, 

209kg giống ngô đáp ứng kịp thời cho sản xuất vụ Xuân. 

- Thực hiện các mô hình trồng trọt:  

+ Mô hình cây Hoài sơn (củ mài) do Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên 

triển khai tại xóm Nà Khoang, xã Vũ Minh với diện tích 3.500 m2/03 hộ tham gia, 

hiện đã thu hoạch xong năng suất đạt 15 tấn/ha. 

+ Mô hình trồng cây dược liệu (Cát Sâm), Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn Nhân dân xóm Cảm Tẹm, xã Hoa Thám 

chăm sóc, làm cỏ theo quy trình kỹ thuật. 

- Chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, khử 

trùng tiêu độc được 166.000 m2 chuồng trại và Chợ trung tâm thị trấn Nguyên 

Bình; đôn đốc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm năm 

2022. 

Hai tháng đầu năm, thời tiết rét đậm, rét hại kèm mưa kéo dài ảnh hưởng đến 

việc chăm sóc đàn vật nuôi, một số dịch bệnh trên gia cầm, gia súc diễn ra rải rác ở 

một số địa phương1; công tác kiểm soát giết mổ được UBND huyện chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, đúng quy định, giá lợn hơi trên thị trường dao động khoảng 

50.000đ/kg. Về tổng đàn, theo báo cáo của các địa phương, toàn huyện ước có 

10.649 con trâu, 8.742 con bò, 32.321 con lợn và 152.784 con gia cầm các loại.  

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

+ Lâm nghiệp: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022; triển khai Chương trình 

trọng tâm phát triển cây Quế và cây dược liệu dưới tán rừng; đôn đốc triển khai hỗ 

trợ trồng cây Lê theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng tại xã Quang Thành.  

                                                           
1 Trâu bò bị bệnh tụ huyết trùng 03 con tại các xã Mai Long, Tam Kim, Quang Thành; lợn bị mắc bệnh tụ huyết 

trùng 04 con, chết 01 con tại xã Vũ Minh, Tam Kim; Trâu, bò chết do già yếu 10 con tại các xã Triệu Nguyên (08 

con), Vũ Minh (01 con), Vũ Nông (01 con); Gà mắc bệnh Newcasle chết 1.320 con tại xã Tam Kim. 
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Quản lý tốt diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn, trong hai tháng đầu 

năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ của huyện đã vận động Nhân dân trồng được 

200ha rừng sản xuất, 20ha rừng phòng hộ, 30.000 cây phân tán các loại và chăm 

sóc rừng thay thế được 10,6ha (năm 2) và 2,3ha (năm 3). 

Xây dựng kế hoạch, phát động Tết trồng cây, dịp xuân Nhâm Dần các cơ 

quan, phòng ban của huyện đã trồng được 135 cây tại khu vực đường bờ sông thị 

trấn Nguyên Bình; các địa phương trong huyện trồng được 6.340 cây các loại. 

Hai tháng đầu năm, địa bàn huyện xảy ra 03 vụ việc khai thác lâm sản trái 

phép, xử phạt vi phạm hành chính 140 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện tăng 

cường chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra hồ sơ lâm sản các cơ sở kinh doanh 

gỗ bóc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. 

+ Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành 

công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ công ích thủy lợi; chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã và các 

cơ quan liên quan triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai trước, trong 

dịp Tết. 

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đôn đốc 

các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022; xây dựng kế hoạch thực 

hiện về đích nông thôn mới đối với xã Minh Tâm. 

 1.2. Xây dựng cơ bản 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy nhanh tiến 

độ thi công các công trình chuyển tiếp, công trình về hạ tầng dịch vụ du lịch, thanh 

toán khối lượng các công trình hoàn thành ngay từ những từ ngày tháng đầu năm; 

chuẩn bị thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2022; tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, cấp phép xây dựng đối với 02 trường hợp đủ 

điều kiện theo đúng quy định. 

 1.3. Thương mại - Dịch vụ 

- Về thương mại: Hai tháng đầu năm, đặc biệt thời điểm trước Tết Nguyên 

đán UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động thanh 

tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, buôn bán nhằm chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực 

phẩm… Nhìn chung, các hoạt động thương mại trên địa bàn huyện ổn định, không 

có các trường hợp vi phạm pháp luật. Hoạt động đăng ký kinh doanh được thực 

hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, cấp phép đủ điều kiện bán lẻ 

thuốc lá được 01 cơ sở.  

Hoạt động kinh doanh của các điểm chợ trên địa bàn huyện giữ được sự ổn 

định, thực hiện tốt công tác quản lý an ninh trật tự, trật tự kinh doanh, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, an toàn PCCC theo quy định. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, nhất là 

các chợ hạng III chưa đáp ứng được yêu cầu, có dấu hiệu quá tải, còn tình trạng 
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lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, vấn đề về môi trường, thu gom, 

xử lý rác thải, địa điểm trông giữ xe còn bất cập… 

- Về dịch vụ:  

+ Dịch vụ du lịch: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 

dịch vụ du lịch vùng Phia Oắc – Phia Đén năm 2022; Kế hoạch thực hiện nội dung 

đột phá xây dựng cơ sở hạ tầng và khôi phục văn hóa chợ phiên Phia Đén, xã 

Thành Công mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương huyện 

Nguyên Bình. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành các nhiệm vụ tại 

Làng du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, đẩy nhanh tiến độ thi 

công điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phia Oắc, nội dung đột phá xây dựng điểm ngắm 

cảnh, trải nghiệm vườn trúc sào trong vùng Phia Oắc – Phia Đén. Hai tháng đầu 

năm, ước có trên 8.500 lượt khách đến tham quan du lịch tại huyện. 

+ Dịch vụ tài chính – ngân hàng: Trên địa bàn huyện có 01 Chi nhánh của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhìn chung, hoạt động tín dụng, 

tiền tệ đảm bảo an toàn, ổn định và có tăng trưởng. Kết quả huy động vốn, đầu tư 

tín dụng tăng trưởng khá, phù hợp với định hướng của ngành ngân hàng và nhu cầu 

phát triển của địa phương; hoạt động dịch vụ tiện ích ngân hàng tiếp tục phát triển; 

công tác thanh toán thông suốt, đảm bảo an toàn; công tác điều hòa, cung ứng tiền 

mặt đảm bảo kịp thời, tuyệt đối an toàn, đủ số lượng và cơ cấu các loại tiền phục 

vụ nền kinh tế. 

+ Dịch vụ vận tải: Đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa 

nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

+ Dịch vụ bưu chính viễn thông: Được đầu tư hiện đại hóa, đảm bảo 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. 

1.4. Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, giải ngân 

- Quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả 

quy hoạch đã được phê duyệt2; tiếp tục rà soát, điều chỉnh kéo dài quy hoạch tuyến 

đường bờ sông thị trấn Nguyên Bình xuống khu vực cổng chào thị trấn; chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương trong việc điều chỉnh quy hoạch đúng 

quy định. 
                                                           
2 [1] Quy hoạch đô thị thị trấn Nguyên Bình được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-XD-UB ngày 23 tháng 6 

năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nguyên 

Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2035, tỷ lệ 1/2000) 

[2] Quy hoạch đô thị thị trấn Tĩnh Túc được phê duyệt tại Quyết định số 169/UB-UBND ngày 30 tháng 01 năm 

2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt quy hoạch Chung thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình (Giai 

đoạn 2007-2020). 

[3] Đồ án Quy hoạch xây dựng khu Phia Oắc –Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000 đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 với tính 

chất là đô thị phục vụ du lịch (đô thị loại V, thị trấn du lịch); là trung tâm điều hành các khu du lịch, trung tâm 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn vùng sinh thái tự nhiên; là trung tâm văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng giải trí của tỉnh Cao 

Bằng và cả nước. Hiện nay UBND huyện đang kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư vào vùng Phia Oắc –Phia Đén. 

[4] Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực phía Bắc thị trấn Nguyên  Bình, huyện Nguyên Bình, Tỷ lệ 1/500 (Giai 

đoạn 2003-2020) được phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012. 

[5] Quy hoạch nông thôn mới các xã đã phê duyệt giai đoạn trước đến năm 2020 còn hiệu lực nhưng không còn phù 

hợp với tình hình phát triển hiện nay của địa phương nên cần điều chỉnh trong giai đoạn năm 2021-2030. 
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 - Kế hoạch: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP 

ngày 01/01/2022 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; Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Giao chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội cho các địa phương tổ chức thực hiện; đôn đốc triển khai Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 2022 ngay từ đầu năm. 

 - Đầu tư, giải ngân:  

 Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2021 đối với các công trình chuyển tiếp, các công trình về hạ tầng 

dịch vụ du lịch… Đến ngày 27/01/2022 đã giải ngân được 60.061.440.000đ/ 

60.354.443.000đ, tỷ lệ 99,51% kế hoạch (gần đạt cam kết với Ủy ban nhân dân 

tỉnh, đến ngày 31/01/2022 tỷ lệ giải ngân được 100%).  

 Cụ thể: 

 + Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 56.121.421.000/ 

56.351.443.000đ, tỷ lệ giải 99,59% (trong đó, huyện bố trí 11.619/11.619 triệu 

đồng, tỷ lệ 100%; tỉnh bố trí 44.502.421/44.732.443 triệu đồng, tỷ lệ 99,49%). 

 + Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2.940,019/3.003 triệu đồng, tỷ lệ   

97,90%. 

 + Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương 1.000/1.000 triệu đồng, tỷ lệ 

100%. 

 Đối với các công trình, dự án khởi công mới năm 2022, Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo chuẩn bị các thủ tục để triển khai theo quy định. 

 1.5. Thu, chi ngân sách 

- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 

(15/02/2022) đạt 3.285.000.000 đồng bằng 13,8% dự toán giao, bằng 108% so với 

cùng kỳ. Chủ yếu là thu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực kinh 

tế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ và thu khác ngân sách  năm 2022.  

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách đạt 46.835.000.4000 đồng. Trong đó: 

chi thường xuyên 46.515.000.000 đồng bằng 10,8% dự toán giao; chi đầu tư phát 

triển 320.000.000 đồng bằng 0,6% dự toán giao. 

 1.6. Tài nguyên và Môi trường 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai: Chỉ đạo cơ quan chức năng thực 

hiện thẩm định và giải quyết 01 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo về 

mặt thời gian, quy trình đúng quy định; thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 03 hồ sơ do sai thông tin người sử dụng đất; tiếp tục thu 

thập, hoàn chỉnh hồ sơ Công trình định canh định cư xóm Nà Lèng, xã Hưng Đạo, 

huyện Nguyên Bình giai đoạn 2007–2010 để bàn giao đất về cho địa phương xã 

quản lý;  chỉ đạo phối hợp cùng Toà án nhân dân huyện xem xét, thẩm định tại chỗ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2019-thuc-hien-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-403688.aspx
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đối với 01 hồ sơ tranh chấp hợp đồng tín dụng tài sản về quyền sử dụng đất. Đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn hoàn thiện thống kê đất đai năm 2021. 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản: Chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nắm bắt công tác bảo vệ môi trường, tình hình 

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

cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn trực, 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần; duy trì thường xuyên tổ chốt trực 24/24h bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

khu vực Phia Oắc, Ca My. Nhìn chung, địa bàn huyện không có hoạt động khai 

thác khoáng sản trái phép. 

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường: Dịp trước, trong và sau Tết, 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải 

đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, khu vực các điểm chợ trên địa bàn; đôn đốc 

các cơ quan triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung tại xóm 

Tân Thịnh, xã Vũ Minh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân xã Tam Kim 

thực hiện hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Vận 

động người dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành trong việc thu gom, xử lý rác 

thải, nước sinh hoạt, chất thải gia súc để đảm bảo môi trường của Làng du lịch 

cộng đồng.  

 2. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

2.1. Văn hóa, thể thao  

Xây dựng kế hoạch thực hiện 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 năm 2022 và phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ 

trách, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai; Kế hoạch thực hiện công tác 

gia đình năm 2022;  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện 

pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 2022 trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành 

mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

Đôn đốc các địa phương  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác hồ vĩ đại”; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra 

công tác tổ chức Đại hội TDTT tại cơ sở đảm bảo thực hiện đúng điều lệ và các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

2.2. Y tế 

- Công tác phòng chống dịch: Tiếp tục chỉ đạo ngành y tế, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

Thường xuyên rà soát công dân đi từ vùng dịch trong nước và nước ngoài về địa 

phương, thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2 khi có trường hợp F0 xảy ra trên 

địa bàn, thực hiện các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu test nhanh phù hợp nhằm 

phòng chống dịch COVID-19; quản lý, xác minh các trường hợp là F0 điều trị 

khỏi, trường hợp hết cách ly tập trung tại nơi khác về địa phương, theo dõi sức 

khỏe tại nhà đúng quy định; công tác thu dung, điều trị bệnh nhân F0 bảo đúng quy 
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định. Hằng ngày, thống kê, theo dõi, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn huyện về tỉnh đúng quy định. 

Lũy kế đến 15 giờ ngày 14/02/2022 huyện Nguyên Bình ghi nhận tổng cộng 

51 trường hợp mắc COVID-19. 

Đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác đều được ngành y tế của 

huyện phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không để lây lan, bùng phát thành ổ dịch. 

- Công tác khám, chữa bệnh: Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện đến tuyến xã được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định, đặc biệt thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ đạo xây 

dựng phương án đảm bảo trang thiết bị y tế phục vụ tốt cho công tác cấp cứu, điều 

trị, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để cấp cứu do tai nạn giao thông, 

ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong những ngày Tết... Tổng số lượt khám bệnh tuyến 

huyện đạt 1.467 lượt, bằng 92,7%, tuyến xã đạt 1.389 lượt, bằng 95,2% kế hoạch. 

- 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 77 bệnh nhân. Thực hiện quản lý điều trị bệnh nhân trong giai đoạn 

phòng, chống dịch COVID-19 đúng theo quy định. 

- Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổng số trẻ sinh ra là 52 trẻ, trong đó: sinh 

con thứ 3 trở lên là 04 trẻ, tổng số người chết 17 người; thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng tránh thai theo Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số đúng quy 

định. 

 2.3. Giáo dục và Đào tạo 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc 

Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác dạy và học, đảm 

bảo chương trình, kế hoạch đề ra, duy trì sĩ số học sinh. Tuyên truyền, vận động 

các bậc phụ huynh cho con em trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng dịch, thực hiện các khuyến cáo của ngành y 

tế trong trường học. Chỉ đạo các trường học xây dựng, triển khai Kế hoạch Tết 

trồng cây, trong đợt Xuân Nhâm Dần, các trường học đã triển khai trồng được 

2.897 cây các loại; cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường thực hiện lịch nghỉ Tết 

đúng thời gian quy định, duy trì trực bảo vệ tài sản chung của nhà trường; đảm bảo 

việc duy trì sĩ số học sinh, giáo viên lên lớp có giáo án đầy đủ; tổ chức thi học sinh 

giỏi cấp huyện đối với cấp THCS năm học 2021-2022. 

 2.4. An sinh xã hội và việc làm 

 Hai tháng đầu năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các địa phương tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, đặc 

biệt thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm dần. Cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: Quyết định cho hưởng trợ cấp đối với 162 đối 

tượng, cắt trợ cấp BTXH hàng tháng đối với 15 trường hợp; chi trả 1.784.160.000 
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đồng3 tiền trợ cấp tháng 01, tháng 02 năm 2022 cho các đối tượng; truy lĩnh tăng 

mới trợ cấp đợt 1 năm 2022 cho 34 đối tượng, số tiền: 70.470.000đ. 

 Thành lập các Đoàn thăm và tặng quà các đối tượng bảo trợ, các đơn vị trực 

trong dịp Tết, bệnh nhân đang điều trị tại các Bệnh viện trong dịp Tết đảm bảo 

thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, tặng 50 xuất quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng 

giá trị 25.000.000đ; tặng 17 suất quà bằng tiền mặt cho đối tượng tại Trung tâm 

BTXH tỉnh với tổng số tiền 3.400.000đ; tặng 104 suất quà trị giá 20.800.000đ cho 

các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Tĩnh Túc và Trung tâm Y tế 

huyện, tặng 12 phần quà cho 12 đơn vị trực Tết với số tiền 12.000.000đ… Phê 

duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi 2022 với 446 người; kịp thời 

phân bổ 44.505 kg gạo cứu đói Tết Nguyên đán cho 707 hộ/2.967 nhân khẩu. 

 - Công tác giảm nghèo bền vững: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện 

hồ sơ trình xét công nhận huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; tiếp 

tục  triển khai hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện theo lộ trình. 

- Bảo hiểm y tế: Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo chuẩn nghèo đa 

chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP đến các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn huyện là 41,179 

người. UBND huyện chỉ đạo rà soát, tăng giảm thẻ BHYT kịp thời cho người dân, 

đến hiện tại số thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng 40.603 thẻ. 

 - Lĩnh vực Người có công: Chỉ đạo các địa phương chi trả trợ cấp ưu đãi 

người có công tháng 1,2 năm 2022 cho 202 đối tượng, tổng số tiền 767.366.000đ; 

chi quà Chủ tịch nước dịp Tết cho 308 đối tượng, số tiền 94.200.000đ; chi quà Tết 

theo Nghị quyết 95/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh cho 308 đối 

tượng, tổng số tiền 157.000.000đ. UBND huyện thành lập các Đoàn đi viếng nghĩa 

trang Liệt sĩ, thăm và tặng 70 suất quà cho Người có công, gia đình chính sách, trị 

giá 35.000.000đ. Hoàn thiện giải quyết hồ sơ mai táng phí theo Quyết định 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 01 trường hợp. 

 - Lĩnh vực lao động – việc làm: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với 

các địa phương thường xuyên thông tin về tình hình thị trường lao động trong và 

ngoài tỉnh; nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị để người lao động có cơ 

hội tiếp cận, tìm việc làm. 

 - Về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em: Tổ chức trao tặng 50 suất quà với 

tổng trị giá 25.000.000đ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

huyện nhân dịp Tết Nguyên đán. 

2.5. Thông tin và truyền thông 

Hai tháng đầu năm, ngành văn hóa đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức 

băng rôn, khẩu hiệu được 32 câu; xe ô tô chuyên dụng được 06 đợt; thực hiện được 

21 tin, bài gửi Đài PT – TH tỉnh, Báo Cao Bằng và đăng tải trên trang thông tin 

điện tử huyện; thực hiện 05 chương trình truyền thanh địa phương; tuyên truyền 
                                                           
3 Trong đó: Tháng 01/2022 là 1.733 đối tượng, tổng số tiền: 894.420.000 đồng. Tháng 02/2022 là 1.764 đối tượng, 

tổng số tiền: 889.740.000 đồng. 
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trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được 46 lượt... Chủ 

yếu về các nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của 

đất nước: 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2022); Lễ giao nhận quân năm 2022; 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn 

Phong Sắc; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh... Chỉ đạo các địa 

phương có hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, vận 

hành, bảo vệ các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Tuy 

nhiên, đài truyền thanh cơ sở đã được đầu tư từ lâu, trang thiết bị thiếu đồng bộ, 

không được thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa (xã Vũ Nông), việc chi phụ cấp 

cho cán bộ vận hành đài chưa được thực hiện... đã ảnh hưởng phần nào đến hiệu 

quả công tác tuyên truyền ở cơ sở. 

2.6. Công tác Dân tộc  

Hai tháng đầu năm, tình hình vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định, UBND 

huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đảm 

bảo an sinh xã hội, nhất là dịp tết Nguyên đán. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà 

soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (năm 

2022). Đôn đốc rà soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đưa vào kế hoạch 

thực hiện năm 2022; xây dựng dự toán kinh phí, kế hoạch thực hiện chế độ, chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 

3. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP 

3.1. Nội vụ 

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ: Chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ trên địa bàn. Thông báo công khai kết quả  

đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2021; 

cử người hướng dẫn tập sự đối với 06 trường hợp tuyển dụng mới tại các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; phân bổ chỉ tiêu biên chế sự 

nghiệp, số người thực hiện Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

năm 2022; phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022; kiện toàn Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 

2019 – 2024; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 

- Công tác cải cách hành chính: Công bố kết quả đánh giá, chấm điểm của 

các phòng, cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình 

năm 2021; thẩm định chỉ số CCHC của các xã, thị trấn năm 2021; chỉ đạo các đơn 

vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan 

nhà nước, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán theo văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

- Xây dựng chính quyền địa phương: Chỉ đạo thành lập Hội đồng thẩm định 

hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK đối với xã Minh Tâm, Vũ Minh và hoàn thiện thủ 

tục trình tỉnh theo quy định; kịp thời ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế 
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cán bộ, công chức các xã, thị trấn theo phân loại đơn vị hành chính; thực hiện các 

thủ tục điều động 01 đồng chí phó Trưởng Công an xã (bảo lưu lương) sang vị trí 

chức danh Văn phòng – Thống kê theo đúng hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo các điều 

kiện theo quy định. 

- Thi đua - Khen thưởng: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công 

Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua các huyện miền tây tổ chức tại huyện; đôn đốc các 

tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng hoàn thiện hồ sơ trình xét khen 

thưởng theo quy định. 

- Công tác đào tạo – bồi dưỡng: Chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chủ chốt cấp xã theo văn bản chỉ đạo 

của tỉnh. 

- Công tác Tôn giáo: Huyện Nguyên Bình có 776 hộ/3.993 nhân khẩu với 

2.757 tín đồ theo đạo, sinh hoạt tại 23 điểm nhóm đạo Tin lành. Trong đó 21 điểm 

nhóm đã được chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung, 02 điểm nhóm do chưa đủ 

điều kiện theo quy định (điểm nhóm Tà Cáp xã Yên Lạc, Lũng Nặm xã Vũ Nông) 

01 giáo điểm Công giáo tại thị trấn Nguyên Bình. Chỉ đạo các xã có đạo Tin lành 

thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định. Tình 

hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trong tháng 2, 2 tháng đầu năm và 

trong dịp tết Nguyên đán cơ bản ổn định, không có sự việc phức tạp xảy ra liên 

quan đến tôn giáo. 

3.2. Thanh tra 

Hai tháng đầu năm, Thanh tra nhà nước huyện đã triển khai hoàn thành 

thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn vốn hỗ trợ, các 

chương trình dự án, các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh và các khoản thu chi 

khác tại phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nguyên Bình (giai đoạn năm 2019-

2020). Ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác PCTN, báo 

cáo tình hình tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết 

Nguyên đán; kiểm tra, nắm tình hình việc kê khai tài sản lần đầu 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. 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì, đảm bảo đúng quy trình, 

quy định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, các kiến nghị, phản ánh 

được tiếp nhận và trả lời công dân kịp thời. 

3.3. Tư pháp 

Ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022; Kế hoạch công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đối với các địa phương; tăng cường phổ 

biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung của Luật Nghĩa 
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vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và một số văn bản pháp luật khác phù hợp với 

đơn vị, địa phương. 

- Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch: Hai tháng đầu năm, các địa phương 

hoàn thiện thủ tục đăng ký khai sinh được 120 trường hợp; đăng ký kết hôn được 

30 cặp; đăng ký khai tử được 49 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch được 89 

bản; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung, xác định lại dân tộc đối với 05 trường 

hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân đối với 46 cặp; chứng nuôi con nuôi 01 trường 

hợp; cấp bản sao Giấy khai sinh, trích lục hộ tịch được 2.235 bản. 

- Công tác chứng thực: Tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc, đúng thời gian quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu 

cầu. Lũy kế 02 tháng đầu năm, ở cấp huyện,  thực hiện chứng thực bản sao từ bản 

chính được 281 bản. Cấp xã, chứng thực bản sao từ bản chính được 9.430 bản; 

chứng thực chữ ký, điểm chỉ 40 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 31 việc.  

4. QUỐC PHÒNG, AN NINH  

4.1. Quốc phòng, quân sự địa phương 

Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2022 với 55 tân binh, đồng thời 

đón các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm an 

toàn, nhanh gọn và đúng quy định. Các tân binh được bồi dưỡng nhận thức Đảng 

cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. 

Công tác huấn luyện được duy trì, cử cán bộ tham gia tập huấn tại Quân khu 

I thời gian 5 ngày/02 đồng chí; tập huấn tại Bộ CH Quân sự tỉnh 5 ngày/06 đồng 

chí; tập huấn Binh chủng tại Quân khu, thời gian 03 ngày/01 đồng chí và tập huấn 

ngành trinh sát tại Bộ CH Quân sự tỉnh thời gian 02 ngày/01 đồng chí. Xây dựng 

kế hoạch tổ chức tập huấn quân sự năm 2022 cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị Ban 

CH Quân sự huyện với thời gian 07 ngày/22 đồng chí. 

Chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo đúng nội 

dung Đề án của Tỉnh ủy; hoàn thiện thủ tục, bổ nhiệm 01 đồng chí chính trị viên 

phó thuộc Ban CH Quân sự xã Mai Long; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đôn đốc 

Ban CH Quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Trong đó, lực lượng Dân 

quân tự vệ các địa phương tham gia tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh trong dịp 

Tết được 153 công, huy động dân quân tham gia chốt trực COVID-19 tại xã Thành 

Công được 84 công; tham gia trực bảo vệ khoáng sản khu vực Ca My được 56 

công… cử 45 đồng chí là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó thuộc 

Ban CH Quân sự các xã, thị trấn tham gia tập huấn tao trung đàn 852.  

4.2. An ninh trật tự 

Tháng 2 và hai tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội cơ bản ổn định và giữ vững. Lực lượng Công an huyện đã tổ chức đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, đạt được những 

kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 
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- Công tác bảo vệ an ninh chính trị: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nắm tình 

hình trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an 

ninh trật tự. Nhìn chung, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và 

giữ vững, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà 

nước. 

- Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo: Lũy kế 02 tháng đầu năm, lực lượng 

chức năng đã tiếp nhận tổng cộng 14 tin báo, tố giác (tháng 01 là 11 tin, tháng 2 là 

03 tin). Các tin báo khi được tiếp nhận đều được xác minh, xử lý đảm bảo về mặt 

thời gian, quy trình theo quy định. 

- Về tội phạm hình sự: Xảy ra 02 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, 01 vụ 

trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, ngoài ra, phát hiện 01 vụ trộm cắp tài 

sản trong tháng 4/2021; khám phá 03 vụ/03 đối tượng; bắt giữ 05 vụ/21 đối tượng 

đánh bạc trái phép, thu giữ số tiền 7.820.000đ và một số vật chứng liên quan. 

- Về tội phạm ma túy: Hai tháng đầu năm, Công an đã phát hiện, bắt giữ 07 

vụ/07 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 

giữ gồm 4,6155g Heroin, số tiền 35.920.000đ và một số vật chứng liên quan, quản 

lý 288 người nghiện ma túy có hồ sơ. 

- Về tội phạm kinh tế, chức vụ, môi trường: Hai tháng đầu năm, lực lượng 

chức năng phát hiện 02 vụ/02 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, xử lý hành chính số tiền 1.500.000đ.  

- Tai nạn, tệ nạn xã hội: Lũy kế 2 tháng trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ tai 

nạn giao thông, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị thương, thiệt hại tài sản 

ước tính 100.000.000đ. 

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

thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định nhất là thời điểm trước, trong dịp 

Tết. Quan công tác tuần tra, phát hiện và xử phạt 168 trường hợp vi phạm, tạm giữ 

14 phương tiện các loại, tước 01 GPLX, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

45.975.000đ; kiểm tra được 07 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử phạt 

03 cơ sở vi phạm số tiền 5.500.000đ, kiểm tra 05 cơ sở kinh doanh về PCCC, qua 

kiểm tra các cơ sở chấp hành nghiêm quy định; tổ chức vận động, thu hồi 04 khẩu 

súng tự chế, 01 nòng súng; lập hồ sơ cấp mới 110 căn cước công dân, cấp đổi 03 

hồ sơ và cấp lại 04 hồ sơ; cấp phát 472 căn cước công dân. 

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

an huyện hiện đang tạm giam 17 bị can phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử 

(19 đối tượng đã điều chuyển 02 bị án đến trại giam Công an tỉnh); quản lý 18 đối 

tượng án treo, 4 đối tượng cải tạo không giam giữ, 50 đối tượng chấp hành xong án 

phạt tù trở về địa phương, 01 đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện.  

- Về công tác phòng chống dịch của lực lượng Công an: Công an huyện duy 

trì việc cử cán bộ chiến sỹ tham gia tại chốt trực COVID-19 trên đường tỉnh 212 

đúng quy định, đảm bảo 24/24h. Tổng số lượng phương tiện giao thông vào địa 

bàn huyện là 3.358 lượt, số lượt người là 8.191 lượt. 
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- Công tác điều tra, xử lý: Khởi tố điều tra 03 vụ/04 bị can; không khởi tố 01 

vụ; kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 

02 vụ/02 bị can. 

- Kết quả hoạt động của công an chính quy về làm trưởng Công an xã, thị 

trấn: Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn phát 

huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại 

địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn 

công tác đặc biệt thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán. 

 5. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hai tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động, quyết liệt trong chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; tích cực triển khai các văn bản của cấp trên, Nghị quyết 

của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo 

khí thế, động lực ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện 

các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2022; công tác trang trí, chuẩn bị tổ 

chức cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đã 

được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện có hiệu quả; tích cực quan 

tâm chăm lo, hỗ trợ người có công, đối tượng chính sách; kịp thời giao chỉ tiêu, 

đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 – 2022; thực hiện tốt công tác 

quản lý giá cả, bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chính trị, 

xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu tuyển 

quân theo kế hoạch.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số hạn chế như: một bộ phận người dân 

ý thức chưa cao, chưa chủ động tham gia tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19, còn 

phải để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần; số lượng ca nhiễm COVID-19 

vẫn tiếp tục phát sinh, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; tình 

hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, độ ẩm cao ảnh hưởng đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của một số loại cây trồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

cho sâu bệnh hại phát triển; dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt các dịch bệnh 

thông thường trên đàn gia súc, gia cầm còn phổ biến; còn các vụ việc vi phạm pháp 

luật về lâm nghiệp; tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2022 

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện tốt việc truy vết các trường 

hợp F1, F2 khi có trường hợp F0 xảy ra trên địa bàn; quản lý, xác minh các trường 

hợp là F0 điều trị khỏi, trường hợp hết cách ly tập trung tại nơi khác về địa 

phương, theo dõi sức khỏe tại nhà đúng quy định; thu dung, điều trị bệnh nhân F0 

bảo đúng quy định, phác đồ; bố trí lực lượng thường trực 24/24h tại khu cách ly 

tập trung, trạm kiểm soát dịch trên tuyến tỉnh lộ 212; đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, 

vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho toàn bộ lực 

lượng làm nhiệm vụ tại nơi cách ly và các đối tượng được cách ly theo quy định. 
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2. Triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 – 2022. Tập trung chỉ đạo 

các xã, thị trấn nạo vét kênh mương, xây dựng phương án phòng chống hạn phục 

vụ sản xuất; kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; thực hiện tốt việc 

quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật tại các điểm chợ, đẩy 

mạnh công tác phòng chống dịch, phòng chống đói rét cho trâu, bò. Tiếp tục quan 

tâm phòng, chống một số loại bệnh như dịch tả lợn Châu phi, dịch viêm da nổi cục 

trên  trâu, bò, bệnh cúm gia cầm; triển khai phun khử trùng đợt I/2022. 

3. Triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Chủ đầu tư các dự án sử dụng 

vốn đầu tư công khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án 

được phân bổ vốn, tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

thi công, giải ngân đã đề ra. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã, đặc biệt xã dự kiến về đích NTM. Đôn đốc 

các đơn vị thực hiện hoàn thành công tác duy tu quý I năm 2022. 

4. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình và giải 

quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Giải tỏa khai thác khoáng sản 

trái pháp luật; duy trì trực bảo vệ các khu vực có khoáng sản Phia Oắc, Ca My. 

5. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm; Rà 

soát kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách của UBND huyện; thường 

xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã để 

kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, triển khai Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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; Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động 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 nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022. 

6. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện năm 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân 

cư. Quản lý và phát huy tốt các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện, phục 

vụ khách tham quan; triển khai tốt chương trình, kế hoạch công tác ngành giáo 

dục; chỉ đạo kiểm tra, nắm bắt tình hình dân di cư tự do, thực hiện các chế độ 

chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chuẩn bị các điều 

kiện triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc và miền núi theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

7. Triển khai các đợt kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao ngày 24/3/2022. 

Truyền thông công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tới các vùng có mức sinh 

cao. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng 

có công và đối tượng xã hội và thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn. Chi 
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trả kịp thời các chế độ BHXH theo quy định. Thực hiện tốt Đề án xóa nhà tạm, nhà 

dột nát trên địa bàn; kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo phát sinh. 

 8. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Kiểm tra các điểm 

nhóm đạo tin lành trước Lễ Phục sinh; đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022; 

tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; thực hiện tốt công tác cán bộ và 

các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các văn bản 

pháp luật theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan, triển khai kế hoạch công tác thanh 

tra đã được phê duyệt; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc 

tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 

02, 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân huyện./. 

Nơi nhận :                                                                                    
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh;  

- Sở KH & ĐT; 

- TT. Huyện uỷ;    

- TT. HĐND;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể; 

- VP Huyện ủy và Ban của Đảng; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- 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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