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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 Thực hiện Công văn số 3253/UBND-TH ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tham mưu chuẩn bị Báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá 

tình hình KTXH năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2023; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương trong huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Nguyên Bình đã tổng hợp và xin báo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tình 

hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2022 

Năm 2022 là năm thứ 3 huyện Nguyên Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm thứ 2 thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Ngay từ đầu năm, UBND 

huyện đã ban hành các kế hoạch trên từng lĩnh vực, chỉ đạo, 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, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của 

Chính phủ về Chương trình  phục  hồi  và  phát  triển  kinh  tế - xã  hội  và  triển  

khai  Nghị  quyết  số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ Chương trình, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện còn gặp những khó khăn nhất định, đặc 

biệt là dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm 

trong cộng đồng đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sức khỏe của người dân và hoạt 

động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị 

từ huyện đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, công tác 

phòng, chống và kiểm soát dịch của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. 

UBND huyện vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì, phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022 và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên 

hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực năm 2022 như sau: 
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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 

 1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

(1) Tổng sản lượng lương thực đạt 21.774,6 tấn, bằng 103,7%: Vượt kế hoạch. 

(2) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 

37 triệu đồng/ha: Đạt 100% kế hoạch. 

(3) Tổng đàn trâu 10.970 con: Đạt 100 kế hoạch. 

(4) Tổng đàn bò 8.465 con, bằng 98,3% kế hoạch: Không đạt. 

(5) Tổng đàn lợn 32.394 con, bằng 101,77%: Vượt kế hoạch. 

(6) Tổng đàn gia cầm 175.498 con, bằng 101,43%: Vượt kế hoạch. 

(7) Thành lập mới 03 Hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch: Vượt kế hoạch. 

(8) Thu ngân sách đạt 19.465.168.221 đồng, bằng 81,5% dự toán. Ước đến 

31/12 đạt 24.580.000.000đ, đạt 102,9%: Vượt kế hoạch. 

(9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.120 triệu đồng, bằng 88%. Ước đến 

31/12 đạt 16.047 tỷ đồng: Đạt 100% kế hoạch. 

(10) Có 100% xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa/bê tông hóa: Đạt 

100% kế hoạch. 

(11) Có 30% dân cư thành thị được dùng nước sạch, bằng 93,75% kế hoạch: 

Không đạt. 

(12) Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 234.500 triệu đồng (gồm vốn từ 

các CT MTQG), bằng 220,5%: Vượt kế hoạch. 

2. Chỉ tiêu xã hội: 

(13) Tổng tỷ suất sinh (số con/phụ nữ) đạt 1,3 con, bằng 166%: Vượt kế hoạch. 

(14) Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 13,8 bác sỹ, bằng 101,47%: Vượt kế hoạch. 

(15) Số giường bệnh/vạn dân đạt 30 giường: Đạt 100% kế hoạch. 

(16) Tăng thêm 01 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Đạt 100% kế hoạch. 

(17) Tỷ lệ Trạm y tế xã có bác sỹ đến làm việc, bao gồm cả các sĩ luân phiên 

tuần 02 buổi đạt 94,1%, bằng 114,2%: Vượt kế hoạch. 

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt 14,2%: Đạt 100% kế hoạch. 

(19) Xây dựng mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia: Đạt 100% kế hoạch. 

(20) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98,5%: Đạt 100% kế hoạch. 

(21) Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,25%, bằng 101,95% kế hoạch: Vượt kế hoạch. 

(22) Có 24,96% lao động qua đào tạo/tổng số lao động: Đạt 100% kế hoạch. 

(23) Tỷ lệ đào tạo nghề 9,5%: Đạt 100% kế hoạch. 

(24) Giảm tỷ lệ thất nghiệp tại thị trấn Nguyên Bình và Tĩnh Túc xuống còn 

0,03%: Đạt 100% kế hoạch. 

(25) Giải quyết việc làm mới cho 955 lao động, đạt 112,3%: Vượt kế hoạch. 

(26) Gia đình văn hóa đạt 87,2%, bằng 106,3%: Vượt kế hoạch. 
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(27) Có 85,7% xóm, tổ dân phố văn hóa, bằng 130,8%: Vượt kế hoạch. 

(28) Có 93,84% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa, bằng 

101,45%: Vượt kế hoạch. 

 3. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới: 

(29) Phấn đấu xã Minh Tâm về đích nông thôn mới: Không đạt. 

(30) Các xã, thị trấn còn lại đạt bình quân 9,3 tiêu chí/xã, bằng 95,87% kế 

hoạch: Không đạt. 

4. Chỉ tiêu môi trường: 

(31) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 95,28%, bằng 103,57%: 

Vượt kế hoạch. 

(32) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%: Đạt 100% kế hoạch. 

(33) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường đạt 76,2%: Đạt 100% kế hoạch. 

(34) Phấn đấu 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 

Không đạt kế hoạch. 

II. CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, 

quyết liệt, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa 

phương; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19; kịp 

thời thiết lập hệ thống Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp huyện, 100% xã, thị 

trấn có Trung tâm chỉ huy và duy trì trực để tiếp nhận, xử lý các tình huống liên quan 

đến dịch bệnh tại địa phương; duy trì các trạm chốt COVID9-19 trên địa bàn huyện 

theo quy định; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phục vụ các sự kiện chính 

trị của huyện; cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ trong công 

tác phòng chống dịch; quản lý, điều trị người mắc COVID-19 theo đúng quy định… 

Đến ngày 30/11/2022 toàn huyện ghi nhận là 6.259 ca F0. Trong đó: Số bệnh 

nhân đã điều trị khỏi 6.244 người; số bệnh nhân đang cách ly tại cơ sở y tế 01 người; 

số bệnh nhân đang cách ly tại nhà 11 người; số người tử vong 03 người. 

Toàn huyện tiêm được tổng cộng 105.504 mũi vắc xin phòng COVID-19, tất cả 

các đối tượng đã được tiêm đều an toàn.  

Trong đó: 

Người trên 18 tuổi: Tiêm mũi 1 được 27.940 đạt 99,2%, mũi 2 được 26.877 đạt  

95,4%, mũi 3 (bổ sung) được 6.843 đạt 24,3%, mũi 4 nhắc lại lần 1 được 20.959 đạt 

74,4%, mũi 4 nhắc lại lần 2 được 5.634 đạt 86,7,8% (số đối tượng 6.500 người). 

Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: Tiêm mũi 1 được 3.815 đạt 100%, mũi 2 được 3.682 

đạt 96,5%, mũi nhắc lại lần 1 được 1.926 mũi, đạt 50,5%. 
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Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Tiêm mũi 1 được 4.520  đạt 94,0%, mũi 2 được 

3.308 đạt 68,8%. Số trẻ chưa được tiêm 738 trẻ. 

2. LĨNH VỰC KINH TẾ 

2.1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Năm 2022, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, băng 

giá kéo dài, mưa lũ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất nông 

lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới còn khó khăn. Trước tình hình đó, UBND huyện 

tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều 

hành sản xuất phù hợp; triển khai đồng loạt các giải pháp để kiểm soát, khống chế 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hạn chế tối đa thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên 

tai, tập trung nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để xây dựng nông thôn mới. 

Do vậy, nhiều chỉ tiêu nông lâm nghiệp của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên 

từng lĩnh vực như sau: 

a) Trồng trọt 

Mặc dù trong điều kiện thời tiết có những diễn biến bất lợi cho sản xuất nông 

nghiệp nhưng diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chính cơ bản đạt kế 

hoạch đề ra, kết quả như sau: 

+ Lúa: Diện tích cấy đạt 2.676,14/2.533 ha đạt 105,7% kế hoạch. Sản lượng 

đạt 10.094,93 tấn /9.609,48 tấn đạt 105,1%.  

+ Ngô: Diện tích trồng đạt 3.291,8/3.280 ha đạt 100,4% kế hoạch. Sản lượng 

đạt 11.680,5/11.390,7 tấn đạt 102,5%. 

+ Mía cây: Diện tích trồng đạt 23,6/24ha đạt 98,3%. Sản lượng dự ước đạt 

797,7 tấn đạt 100,7%. 

+ Dong riềng: Diện tích trồng đạt 261,64/250,0ha đạt 104,7%. Sản lượng dự 

ước đạt 14.128,6/13.500 tấn đạt 104,7%. 

+ Sắn: Diện tích trồng đạt 14,3/20,5ha đạt 69,9%. Sản lượng dự ước đạt 

174,8/250,1 tấn đạt 69,9%. 

+ Thuốc lá: Diện tích trồng đạt 190,73/155ha đạt 123,1%. Sản lượng đạt 

358,2/275,9 tấn đạt 129,8%. 

+ Thạch đen: Diện tích trồng đạt 16,4/10ha, bằng 164,0%, sản lượng đạt 72,16 

tấn, bằng 164% kế hoạch. 

+ Rau màu khác: Đỗ tương, diện tích trồng đạt 118,1/122,5 ha đạt 96,4%, sản 

lượng đạt 171,2/169,4 tấn đạt 101,06%. Lạc, diện tích trồng đạt 106,8/153 ha đạt 

69,8%, sản lượng đạt 170,61/235,62 tấn đạt 72,4%. 

- Thực hiện các mô hình trồng trọt: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các địa phương triển khai tốt một số dự án, mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp người 

dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập gồm: Dự án trồng Lê VH6 tại xã Quang Thành1;  

                                                           
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. 
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mô hình trồng bí xanh2; mô hình trồng cây cà chua (giống VT3)3; mô hình trồng cây 

dược liệu (Cát Sâm)4; mô hình trồng lúa chất lượng cao LP16015; mô hình chăn 

nuôi lợn đực giống6; quyết định phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ 

theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng với các dự án phát 

triển nông lâm nghiệp gồm: trồng Lê, Gừng, Bạch Đàn, Trúc Sào, xây dựng 

chuồng trại chăn nuôi lợn nái, trâu bò vỗ béo và trâu bò sinh sản. 

- Khuyến nông - Khuyến lâm: Nhìn chung, những tháng đầu năm đặc biệt thời 

điểm vụ Đông - Xuân tình hình thời tiết mưa ẩm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho 

một số loài sâu, bệnh gây hại như: sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, rệp, bệnh cháy lá do 

vi khuẩn, bệnh sương mai, bệnh đốm mắt cua trên cây thuốc lá và một số loại rau, 

màu vụ đông với mức độ nhẹ - trung bình. Tổ chức kiểm tra được 54 cơ sở kinh 

doanh vật tư nông nghiệp, qua kiểm tra, các cơ sở đều đáp ứng đủ các điều kiện theo 

quy định, không có trường hợp vi phạm. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cung ứng được 2.400 kg giống ngô, lúa 

các loại, 1.987 kg thuốc BVTV đáp ứng kịp thời cho sản xuất của người dân địa 

phương. Tổ chức được 18 lớp tập huấn/1.125 lượt người tham gia7. 

b) Chăn nuôi 

Để chủ động kiểm soát các loại dịch bệnh động vật, giảm thiệt hại kinh tế cho 

người chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, UBND huyện 

tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống dịch Viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu phi. Mặc dù có nhiều cố 

gắng, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo song do nhiều nguyên nhân khác 
                                                           
2 Mô hình do Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam triển khai tại 

UBND xã Quang Thành với quy mô 2,0ha/10 hộ tham gia. Hiện tại cây đang leo giàn, nhân dân đang thực hiện làm cỏ 

và bón thúc cho cho cây. 
3 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 đã kết thúc mô hình, năng suất trung bình đạt 25 tạ/ha. 
4 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. 
5 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 theo quy định tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện hỗ trợ 

cho người trồng lúa. Dự án cấp 7.704,755kg/1.141,42 ha. Hiện tại đang trong giai đoạn thu hoạch. Năng suất trung 

bình đạt 67-70 tạ/ha, sản lượng 7.647,5 tấn - 7.989,9 tấn. 
6 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. 
7 Trong đó: 02 lớp/65 học viên tham gia tại xã Yên Lạc (01 lớp tập huấn về Kỹ thuật trồng chăm sóc cây Ngô lai/40 

học viên; 01 lớp tập huấn về Kỹ thuật chăn nuôi Trâu, Bò/25 học viên). Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Trung tâm Học tập 

cộng đồng của xã. 

- 01 lớp/25 học viên tham gia tại xã Ca Thành tập huấn về Kỹ thuật chăn nuôi Lợn, Kỹ thuật chăn nuôi Trâu, Bò. 

Kinh phí thực hiện từ nguồn Dự án CSSP hỗ trợ. 

- 12 lớp/1.010 hộ tham gia tại các xóm thuộc xã Minh Tâm, tập huấn về Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, Kỹ 

thuật trồng và chăm sóc cây Quế, Cách nhận biết và phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính trên cây Ngô, Lúa. 

- 01 lớp/45 hộ tham gia, tập huấn về kỹ thuật trồng rau Cải bắp an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại xóm Lũng 

Rảo, xã Vũ Minh. Kinh phí thực hiện từ nguồn Dự án CSSP hỗ trợ. 

- 01 lớp/50 học viên tham gia, tập huấn về kỹ thuật ủ phân vi sinh hữu cơ, kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản rau, 

củ quả sau thu hoạch tại thị trấn Nguyên Bình. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn. 

- 01 lớp/60 học viên tham gia tại xóm Nà Bản, xã Thành Công, tập huấn về kỹ thuật phòng trị dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm. Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ nguồn Học tập cộng đồng của xã. 
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nhau, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn còn những hạn 

chế nhất định. 

Trong năm, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại tại xã Vũ Minh, Hưng Đạo, 

Thể Dục làm chết và buộc tiêu hủy 127 con/5.047kg; xuất hiện băng giá làm chết 

119 con trâu, bò. Ngoài ra, những tháng đầu năm do thời tiết mưa ẩm kéo dài ảnh 

hưởng đến việc chăm sóc đàn vật nuôi, một số dịch bệnh thông thường trên gia súc 

còn diễn ra rải rác ở một số địa phương8. 

- Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm: 

+ Vắc xin lở mồm long móng trên trâu, bò đạt 21.103 liều/21.000 liều, tỷ lệ 100,5%;  

+ Vắc xin tụ huyết trùng trên trâu, bò đạt 21.583 liều/21.000 liều, tỷ lệ 102,8%;  

+ Vắc xin phòng Lepto trên lợn đạt 6.138 liều/6.000 liều, tỷ lệ 102,27%;  

+ Vắc xin Lasota đạt 16.860 liều/16.500 liều, tỷ lệ 102,18%;  

+ Vắc xin viêm da nổi cục đạt 5.757 liều/11.500 liều, tỷ lệ 50,06%; 

+ Vắc xin dịch tả lợn đạt 20.109 liều/20.000 liều, tỷ lệ 100,55%; 

+ Vắc xin Newcastle trên gà đạt 19.459 liều/35.000 liều, đạt 55,6%. 

+ Vắc xin phòng dại đạt 1.088 liều/1.050 liều, tỷ lệ 103,62%. 

Sử dụng 1.219 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng trên diện tích 

2.438.000m2 chuồng trại và chợ trung tâm thị trấn Nguyên Bình.  

Tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản không có nhiều biến động, trong năm tổng 

đàn bò không đạt kế hoạch đề ra do chuyển đổi cơ giới hóa nông nghiệp, đại dịch 

Covid-19 khiến giá trâu, bò trên thị trường giảm mạnh nên người dân giảm tổng đàn. 

 c) Lâm nghiệp 

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn huyện đạt 72.627,59ha. Trong đó, 

diện tích đất có rừng 54.843,19 ha; diện tích đất chưa có rừng 17.784,40 ha (Phân 

theo nguồn gốc: rừng tự nhiên chiếm 52.152,03 ha; rừng trồng đạt 2.91,16 ha). Tỷ lệ 

che phủ rừng của huyện đạt trên 65%. 

Năm 2022, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. 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; phát động Tết trồng cây, dịp xuân Nhâm Dần... Tuyên 

truyền Luật Lâm nghiệp và các văn dưới luật tại các thôn, xóm được 30 cuộc với 

1.763 lượt người nghe.  

Tuy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng song do nhiều nguyên nhân, trong năm xảy ra 

26 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp9, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 227.000.000đ. 

                                                           
8 Trâu bò bị bệnh tụ huyết trùng 32 con, chết 05 con tại các xã Triệu Nguyên, Thành Công, Hưng Đạo, Yên Lạc, 

Quang Thành, Mai Long, Ca Thành, Thể Dục, Vũ Minh; Lợn bị mắc bệnh tụ huyết trùng 75 con, làm chết 44 con rải 

rác tại các xã, thị trấn.  
9 Trong đó: 

+ Phá rừng trái pháp luật 20 vụ, diện tích thiệt hại 10,959ha;  

+ Cháy rừng 01 vụ, diện tích thiệt hại 0,841ha;  
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d) Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai 

Đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra nguồn nước, công trình thủy lợi 

để đảm bảo tưới cho cây trồng, trọng tâm là diện tích đất trồng Lúa hằng năm; triển 

khai thi công tuyến mương Cáng Rì, xóm Hợp Nhất, xã Minh Tâm từ nguồn kinh phí 

Hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2022; chỉ đạo 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; duy trì chế độ trực phòng 

chống thiên tai theo đúng quy định. 

Từ đầu năm đến nay, xảy ra 15 vụ thiên tai, làm 02 người chết (do tai nạn đuối 

nước), ước thiệt hại về tài sản (trâu, bò, nhà cửa, hoa màu...) quy ra tiền khoảng trên 

1,4 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công diễn tập phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Ca Thành. 

đ) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Năm 2022, huyện Nguyên Bình phấn đấu bình quân đạt 9,7 tiêu chí/xã; không 

còn xã dưới 7 tiêu chí; mỗi xã phấn đấu đạt từ 01 tiêu chí trở lên. Đến thời điểm hiện 

tại, bình quân đạt 9,3 tiêu chí/xã. 

- Tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Minh Tâm: Để xã Minh Tâm về đích nông 

thôn mới trong năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng 

thời lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp hỗ trợ, kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn địa phương trong việc xác định các công việc, nhiệm vụ, nguồn 

lực cần thiết để hoàn thành 07 tiêu chí chưa đạt, đến nay kết quả đạt được như sau: 

+ Tiêu chí số 1 - Quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai khảo 

sát thiết kế quy hoạch cho toàn xã, hiện nay đơn vị tư vấn đang xin ý kiến các bên liên 

quan để hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch. 

+ Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Đến nay đã bàn giao mặt bằng 10 nhà 

văn hóa xóm cho bên tư vấn thiết kế khảo sát, các xóm đã họp dân để triển khai tổ 

chức xây dựng. 

+ Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: Rà soát xong 245 hộ có nhà ở tạm, nhà dột nát 

để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2022. Tổng số tiền cần hỗ trợ làm 

mới, sửa chữa nhà ở là: 8.900.000.000đ (tám tỷ chín trăm triệu đồng). Đến nay, đã 

thực hiện hỗ trợ được 8 nhà tại các xóm Nà Nọi, Mai Sơn, Giang Sơn, Hợp Nhất, Bắc 

Sơn với số tiền 320.000.000 đồng; hỗ trợ được một phần cho 38 nhà với số tiền 

745.000.000 đồng, số kinh phí cần để hỗ trợ tiếp là 2.035.000.000 đồng. 

+ Tiêu chí số 10 - Thu nhập: Các dự án, mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp đã 

được triển khai thực hiện10.  

                                                                                                                                                                                           
+ Lấn chiếm rừng 01 vụ, diện tích chiếm rừng 0,005 ha;  

+ Vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật 02 vụ, lâm sản tịch thu 5,463m3; 

+ Khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ, lâm sản tịch thu 20,668 m3. 
10 Triển khai thực hiện các mô hình về sản xuất, chăn nuôi tại các xóm trên địa bàn xã: mô hình trồng thuốc lúa lai 

F1 LP1601; mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản; mô hình trồng cây Quế nguyên liệu; mô hình chăn nuôi gà thịt thả 

vườn; mô hình trồng Nho Hạt đen; mô hình chăn nuôi lợn; mô hình liên kết trồng lạc với Công ty TNHH Hà 
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+ Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo đa chiều: Triển khai rà soát, đề xuất xây dựng kế 

hoạch giảm nghèo năm 2022 là 263 hộ. Hiện nay, UBND huyện đã giao cơ quan 

chuyên môn xây dựng kế hoạch giải pháp chi tiết để thực hiện, phấn đấu đạt tỷ lệ hộ 

nghèo của xã nông thôn mới.  

+ Tiêu chí 12 - Lao động: Tổng số người trong độ tuổi lao động của toàn xã đạt 

2.331 người11. Đến thời điểm báo cáo, xã đã tuyên truyền, vận động được 84 lao động 

đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

+ Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm: Hiện tại đã xác định được 

51 vị trí xây dựng, đặt bể thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để đảm bảo vệ 

sinh môi trường trên địa bàn các xóm trong toàn xã. Triển khai tuyên truyền Luật Bảo 

vệ môi trường và các chỉ tiêu về môi trường được 02 xóm/153 lượt người tham gia; tổ 

chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải sinh hoạt tại các 

cụm dân cư được 02 lần/12 xóm với số người tham gia đạt trên 1.980 lượt người. 

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn 

các xã, thị trấn hỗ trợ các chủ thể sản phẩm tham gia chương trình năm 2022 chuẩn 

bị nội dung hồ sơ; tuyên truyền, vận động và rà soát các chủ thể có sản phẩm tiềm 

năng củng cố, hoàn thiện sản phẩm để tham gia trong các năm tiếp theo. 

e) Chương trình phát triển cây Quế, và dược liệu dưới tán rừng 

- Cây Quế: Năm 2022, toàn huyện trồng mới được 298,58ha12/240 Quế, đạt 

124,4% kế hoạch. Tổng diện tích Quế toàn huyện đạt 1.593,9 ha. Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức xong hội nghị tuyên truyền trồng Quế vụ Thu tại các xã vùng 

nguyên liệu, thống kê sơ bộ vụ Thu năm 2022 tổng nhu cầu trồng Quế của người dân 

các xã đạt trên 295ha. 

- Cây dược liệu: Tổng diện tích trồng dược liệu toàn huyện đạt 96,3ha. Trong 

đó, diện tích cây Sa nhân tím đạt 86,3ha; cát sâm đạt 5,0ha và ấu tàu đạt 5,0ha.  

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo chuẩn bị thủ tục để triển khai dự án đầu tư, 

hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Dự án trồng cây Dổi ghép: Trồng được 50,3/50ha kế hoạch, đạt 106%, tập 

trung tại các xã: Thể Dục 10,7ha, Triệu Nguyên 39,6ha. 

- Dự án trồng gừng trâu: Trồng được 11,6ha kế hoạch, đạt 183,3%, tập trung tại 

các xã: Triệu Nguyên 9ha, Vũ Nông 2ha (trong đó, 5ha thực hiện hỗ trợ theo Nghị 

quyết 48/2020/NQ/HĐND; 06ha từ nguồn vốn dự án CSSP) 

                                                                                                                                                                                           
Quảng... Triển khai tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho các hộ gia đình được 12 lớp/12 

xóm/1.010 lượt người tham gia. 
11 Xây dựng kế hoạch mở 02 lớp/12 xóm đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho 60 lao động nông thôn trong năm 2022; 

kinh phí dự kiến 299.788.000 đồng (01 lớp chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; 01 lớp sửa chữa máy Nông nghiệp). 
12 Trong đó: Công ty TNHH công nghệ sinh học Ngân Hà cung ứng giống trồng tập trung tại vùng nguyên liệu: 

166,26 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ triển khai trồng trong nhân dân: 110,82ha, gồm trồng tập trung: 105.56ha, 

trồng phân tán: 5,26ha (xã Vũ Minh: 11,9ha; Hoa Thám: 13,3 ha; Thịnh Vượng: 80,36 ha; Minh Tâm: 2,57ha; Thể 

Dục: 1,97 ha; thị trấn Nguyên Bình: 0,72 ha); người dân tự trồng tại các xã ngoài vùng nguyên liệu 21,5ha.  
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g) Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) 

Năm 2022, có 46 nhóm đồng sở thích (CIG) được thành lập mới. Tổng số 

nhóm đồng sở thích được thành lập và duy trì hoạt động là 195 nhóm với 2.270 

thành viên; năm 2022 có 59 nhóm đồng sở thích được dự án tài trợ thông qua Quỹ 

đồng tài trợ cạnh tranh (CSA) với tổng số tiền tài trợ 2,9 tỷ đồng. Tổng kinh phí các 

nhóm CSA đạt trên 11,2 tỷ đồng. 

Về hạ tầng: Tổ chức thi công được 07 công trình đường giao thông bằng nguồn 

vốn của dự án CSSP. 

Triển khai được 07 mô hình sản xuất thích ứng với Biến đổi khí hậu13; tổ chức 

01 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, thực hiện và vận hành các công 

trình hạ tầng nông thôn cho cán bộ các cấp huyện, cấp xã; 02 lớp đào tạo nghề “Nề” 

cho thanh niên vùng dự án với tổng số 50 người tham gia; tập huấn phương pháp 

thích ứng với biến đổi khí hậu được 5 lớp/810 học viên tham gia. 

Hỗ trợ điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao về tập huấn xử lý rác thải, mua 

sắm bàn ghế, trồng rau,… 

2.2. Xây dựng cơ bản 

- Xây dựng: 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 cải tạo, sửa chữa, 

thanh toán khối lượng hoàn thành; hoàn thiện các thủ tục triển khai các công trình 

khởi công mới; lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; xây dựng kế hoạch 

đầu tư công năm 2023. 

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình được 156 

công trình, tổng kinh phí phê duyệt 321,11 tỷ đồng. Nhìn chung, hồ sơ trình thẩm 

định, phê duyệt cơ bản đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, lập dự toán đúng theo quy định 

hiện hành và tiết kiệm, thời gian thẩm định nhanh, kịp thời xử lý, tháo gỡ những 

vướng mắc với các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế, bản vẽ 

thi công - dự toán trình thẩm định, phê duyệt chưa đạt yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật 

và tiết kiệm, khối lượng lớn không cần thiết, phải trả lại hồ sơ, hướng dẫn nhiều lần, 

dẫn tới hồ sơ công trình chậm được phê duyệt. 

Xác định nguồn hàng, cự ly vận chuyển giá vật liệu đến chân công trình 177 

công trình; chỉ đạo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà đa năng Trường 

THCS Minh Thanh, Nhà văn hóa đa năng xã Minh Tâm, Trạm Y tế xã Thành Công, 

Nhà Văn hóa đa năng xã Thể Dục trình Sở KH&ĐT thẩm định, phê duyệt; kêu gọi 

                                                           
13 Mô hình trồng Ngô lai VN10 thực hiện tại các xã Vũ Nông, Ca Thành với diện tích 10ha;  

Mô hình cung cấp giống cỏ Packchong cho 02 xã Thành Công, Phan Thanh với số lượng giống cấp 25 tấn;  

Mô hình ghép cây mận máu bản địa xã Phan Thanh với số lượng gần 3.000 cây giống;  

Mô hình gừng tại xã Triệu Nguyên và Vũ Nông với diện tích 11ha; 

Mô hình trồng rau an toàn (rau cải bắp) tại xã Vũ Minh với quy mô 3,43ha; 

Mô hình trồng Lê tại xã Vũ Nông, Thành Công với tổng diện tích 7ha;  

Mô hình nuôi gà thịt tại xóm Hoài Khao. 
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đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình; chỉ đạo khảo sát, đánh 

giá hiện trạng kết cấu và nâng cấp trụ sở làm việc Huyện ủy - HĐND - UBND huyện 

Nguyên Bình. 

- Giao thông: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trong dịp tết Nguyên đán năm 2022. Kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông năm 

2022; đôn đốc các xã hoàn thành việc hỗ trợ xi măng làm đường bê xi măng thôn xóm 

từ nguồn vốn giao năm 2021; chỉ đạo rà soát nhu cầu hỗ trợ xi măng làm đường 

GTNT năm 2022; đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các 

đường huyện, đường xã quản lý; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ hành 

lang an toàn giao thông đường bộ. 

- Các công trình thuộc Chương trình MTQG:  

Tổng số dự án là 147 dự án, trong đó huyện làm chủ đầu tư 75 công trình, xã làm 

chủ đầu tư 72 công trình. 

Tính đến hết ngày 30/11/2022 đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt 

hồ sơ xây dựng được 135/147 dự án (trong đó: 01 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023; 

01 dự án chưa được bố trí vốn chính thức để lựa chọn nhà thầu do sau khi khảo sát 

thiết kế tăng tổng mức đầu tư HĐND tỉnh đã điều chỉnh, đang chờ UBND tỉnh giao 

vốn bổ sung; 02 dự án chưa được bố trí vốn chính thức để lựa chọn nhà thầu do tăng 

tổng mức đầu tư; 01 dự án đang vướng mắc trong công tác đấu thầu; 11 dự án hỗ trợ 

đất ở, đất sản xuất chưa có văn bản hướng dẫn về thủ tục đầu tư). 

Còn lại 119 dự án đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, đã được phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được 104/119 dự án (còn 15 dự án quy hoạch nông thôn  

mới). Trong 104  dự án được  phê duyệt, 49 dự án đã lựa chọn được nhà thầu và tiến 

hành thi công; 02 công trình do tên quá dài không mở được mã dự án; 14 công trình 

chủ đầu tư đang chỉnh sửa lại Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; 38 công 

trình đang chấm thầu, đấu thầu trên hệ thống mạng và các thủ tục thông báo mời thầu; 

01 công trình chưa có hồ sơ mời thầu. 

- Các dự án cải tạo, nâng cấp: Tổng vốn được giao 50 tỷ đồng, bố trí cho 24 

dự án, đến nay có 22 dự án đang thi công; còn lại 02 dự án hiện nay đang thẩm 

định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

- Hạ tầng các Chương trình trọng tâm, đột phá: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, 

hoàn thành các hạng mục của điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, nhà Trình tường Nà 

Rẻo, vườn trúc Bản Phường, điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc. Đối với dự án chợ 

Phia Đén, đến nay đang thực hiện các bước giải phóng mặt bằng công trình. Công 

trình điểm dù lượn tại “Thung lũng treo” thị trấn Tĩnh Túc hiện nay UBND huyện 

đang chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong Quý 

I/2023. 

- Công trình Đường  giao  thông  Quốc  lộ 34, xã  Phan  Thanh - Khu  du  lịch 

Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo: Tiến độ thi công trung bình của 

các 03 gói thầu đạt trên 96% khối lượng; việc xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đang 
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được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ (điểm sạt lở số 1: thi công đạt 80% khối 

lượng; điểm sạt lở số 2 tiếp tục sạt lở thêm, hiện các bên đang đo đạc hiện trường). 

- Công trình Cầu và Đường nối bờ Bắc – bờ Nam thị trấn Nguyên Bình: Tiến 

độ ước đạt 55% khối lượng. 

2.3. Thương mại - Dịch vụ 

a) Thương mại 

- Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại:  

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự kinh doanh, hoạt động kiểm 

tra, kiểm soát thị trường được duy trì, trong đó tập trung vào các nội dung như: 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và vệ 

sinh an toàn thực phẩm…. Tuy nhiên, do biến động của giá xăng dầu nên nhìn 

chung giá các loại hàng hóa thiết yếu đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong 

năm, Đội quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường được 41 lượt, 

trong đó phát hiện 01 vụ vi phạm pháp luật về giá, xử phạt vi phạm hành chính số 

tiền 500.000đ. 

- Hoạt động của các điểm chợ: 

Trên địa bàn huyện có 05 chợ, trong đó có 02 chợ hạng II, 03 chợ hạng III. 

Hoạt động của các điểm chợ trên địa bàn huyện giữ được sự ổn định, góp phần vào 

công tác bình ổn thị trường, các điểm chợ 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, tại các điểm chợ còn tồn tại một số hạn chế như: cơ sở vật chất, 

nhất là các chợ hạng III chưa đáp ứng được yêu cầu, có dấu hiệu quá tải, còn tình 

trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, vấn đề về môi trường, thu 

gom, xử lý rác thải còn bất cập, công tác quản lý chợ của Ban Quản lý các điểm 

chợ và của UBND các xã, thị trấn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót, chưa được 

quan tâm đúng mức. 

- Hoạt động của các siêu thị, hộ kinh doanh cá thể:  

Các Siêu thị, cửa hàng thương mại, kinh doanh hàng hóa tổng hợp hoạt động 

ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, chất lượng ngày càng được 

nâng cao, đảm bảo công tác bình ổn giá cả góp phần quan trọng trong việc quản lý, 

bình ổn giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân. 

- Về phát triển kênh phân phối: Hoạt động phân phối hàng hóa trên địa bàn ổn 

định, hệ thống bán lẻ trên địa bàn huyện vẫn phổ biến là các loại hình bán lẻ truyền 

thống; bên cạnh đó, kênh bán lẻ hiện đại đã xuất hiện nhưng chưa nhiều, chưa phổ 

biến và chủ yếu là các mặt hàng thức ăn, đồ uống. 

b) Dịch vụ 

Một số ngành dịch vụ như du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, khách sạn, nhà 

hàng, tài chính ngân hàng… được duy trì ổn định, ngày càng được hiện đại hóa, phục 

vụ tốt nhu cầu trong tình hình mới. Tuy nhiên, về cơ bản các dịch vụ này tại địa 

phương chưa phát triển mạnh, nhất là đối với loại hình kinh doanh dịch vụ taxi, lữ 
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hành du lịch, hạ tầng giao thông tuy được đầu tư nhưng chất lượng một số tuyến 

đường xuống cấp, chưa được nâng cấp mở rộng. 

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

- Quy hoạch: Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân, chấp hành tốt quy định của pháp luật về 

quy hoạch và trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm 

nơi buôn bán, kinh doanh trái phép, thực hiện có hiệu quả quy hoạch đã được phê 

duyệt14; tổ chức xong Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung 

thị trấn Nguyên Bình, giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2035, tỷ lệ 1/2000); đề nghị 

UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tĩnh Túc và quy hoạch xây dựng khu 

Phia Oắc – Phia Đén tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2022 – 2030 tầm nhìn đến 2040; trình 

UBND tỉnh xin ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch và dự toán Quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình giai đoạn 2022-2030… 

Trong năm, UBND huyện đã cấp 19 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, các 

trường hợp đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước theo quy định, 

đủ tiêu chuẩn cấp phép xây dựng. 

- Kế hoạch: Kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. 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; Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 – 2025… 

Đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

theo Sổ tay hướng dẫn tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 cấp huyện; Kế hoạch đầu tư năm 2023… trình thông qua tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
                                                           
14 [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/QĐ-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. 

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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- Đầu tư giải ngân: Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời giao, phân 

bổ cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Tổng nguồn vốn đầu tư đến thời 

điểm hiện nay đạt trên 234 tỷ đồng. Đến 15/12, giải ngân đạt trên 54,2 tỷ đồng, tỷ 

lệ đạt 23,15% kế hoạch vốn.  

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo 

UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thường 

xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ các công trình, 

dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng… đồng thời thực 

hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ 

trợ các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

Nhìn chung, UBND huyện đã triển khai lập và giao kế hoạch đầu tư công năm 

2022 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ 

và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Công khai tổng nguồn vốn, nguyên tắc 

và phương án phân bổ chi tiết từng khoản chi các nguồn vốn đầu tư công; trình Hội 

đồng nhân dân huyện thảo luận, nhất trí thông qua. Kế hoạch vốn đầu tư công của 

huyện được lập theo hướng từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung nguồn 

lực để sớm hoàn thành các công trình có ý nghĩa quan trọng tới phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, công trình thúc đẩy phát triển dịch vụ - du lịch. Thực hiện 

lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng y tế, giáo dục, 

giao thông, công trình phòng chống lụt bão, đảm bảo quốc phòng an ninh… 

- Công tác đấu thầu: UBND huyện đã chỉ đạo quản lý tốt công tác đấu thầu 

trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện Chỉ thị 

số 09/CT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Cao bằng về chấn 

chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm 

thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 

1840/UBND-KT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

về việc đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. Đến hết tháng 11 đã đấu thầu qua mạng xong 22/73 công trình15. 

 2.5. 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. Tính đến 15/12/2022 thu đạt 

                                                           
15 Chương trình giảm nghèo: Có kết quả 0/20 công trình (mới trình thẩm định kết quả đấu thầu ngày 28/11/2022 

được 03 công trình, đang thẩm định). 

- Chương trình NTM: Có kết quả 1/1 công trình (xong). 

- Chương trình miền núi: Có kết quả 3/30 công trình (27 còn lại mới trình thẩm định kết quả 5 công trình: 1 công 

trình trình phòng TC KH ngày 25/11/2022, 4 công trình trình ngày 28/11/2022). 

- NS địa phương: Có kết quả 3/5 công trình (1 công trình đang lập HSMT; 1 công trình đang thẩm định kết quả, 

nhận ngày 28/11/2022).  

- Nguồn 50 tỷ: Có kết quả 15/17 công trình (2 công trình đang trình phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật). 
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19.465.168.221 đồng, bằng 81,5% dự toán. Ước đến 31/12 đạt 24.580.000.000đ, 

đạt 102,9% dự toán.  

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách đạt 413.275.278.467 đồng, đạt 85,66% 

dự toán. Trong đó: Chi thường xuyên 358.015.055.331 đồng, bằng 83,32% dự 

toán giao; chi đầu tư phát triển 55.260.223.236 đồng, bằng 104,76% dự toán giao; 

cân đối cấp huyện đạt 13.504.984.767 đồng, bằng 76,47% dự toán; cân đối cấp 

xã đạt 1.320.464.634 đồng, bằng 91,16% dự toán. 

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều 

hành thực hiện dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn như: Tập trung rà soát các 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện 

các công trình, dự án, tăng cường thực hiện các giải pháp, biện pháp thu ngân sách, 

chống thất thu, hỗ trợ các địa phương phát triển nguồn thu, đối thoại thu hồi nợ 

đọng thuế… Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách thực hiện đúng quy định, 

đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị quan trọng của huyện, chi quốc phòng, an ninh, chi phòng, chống đại dịch 

COVID-19 và một số nhiệm vụ phát sinh khác được đảm bảo. Thực hiện đầy đủ 

các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và 

chống lãng phí. 

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

nông thôn: Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 370 tỷ đồng, so với đầu năm tổng 

nguồn vốn giảm trên 16,1 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 4,7%; doanh số cho vay đạt trên 235 

tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 232 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 223 tỷ đồng, so 

với đầu năm dư nợ tăng trên 2,8 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 1,3%. 

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

vốn đạt trên 275, 8 tỷ đồng, tăng trên 25,9 tỷ đồng so với 31/12/2021; tổng dư nợ 

cho vay đạt trên 275,3 tỷ đồng/4.731 hộ vay, tăng 25,7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,31%; 

doanh số thu nợ đạt 46,5 tỷ đồng… 

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. 

2.6. Tài nguyên và Môi trường 

a) Công tác quản lý đất đai 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đồng thời tổ chức 

công bố công khai theo đúng quy định; rà soát, đăng ký bổ sung Danh mục các công 

trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022; hoàn thiện báo cáo thống kê đất đai năm 2021; chỉ 

đạo, đôn đốc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023; báo cáo, xin ý kiến của các 
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sở ngành tỉnh đối với phương án chuyển đổi 50 lô đất bờ sông tại thị trấn Nguyên 

Bình đã trúng đấu giá để phù hợp với quy hoạch của huyện. 

- Giao đất, cho thuê đất:  

Chỉ đạo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định và bàn 

giao đất tại thực địa gồm: Đất tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh 

Túc cho đơn vị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; đất xưởng 

chế biến trúc ngã ba Nà Lèng, xã Quang Thành của Công ty TNHH chế biến lâm 

sản trúc Tây Bắc và thẩm định tại thực địa hồ sơ đề nghị thu hồi một phần diện tích 

đất và điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất khu du lịch sinh thái Nà Lẹng, tại thị 

trấn Tĩnh Túc; hồ sơ xin thuê đất dự án khai thác tận thu khoáng sản quặng thiếc và 

các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải bằng phương pháp lộ thiên, tại khu vực bãi 

thải Thập Lục Phần, thị trấn Tĩnh Túc; đất dự án khai thác tận thu quặng sắt tại bãi 

thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông của Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ 

xuất nhập khẩu Đông Bắc; phối hợp đề nghị thanh lý Hợp đồng thuê đất số 58-

HĐTĐ trụ sở hiệu sách Nguyên Bình; phối hợp hoàn thiện các thủ tục chấp thuận 

cho các tổ chức nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 

để thực hiện dự án phi nông nghiệp theo đúng quy định… 

- Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư:  

Thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi dự án nuôi cá hồi tại xã Thành 

Công, xã Phan Thanh của Công ty cổ phần KS An Bình; rà soát, thu hồi 20 GCN 

quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng và mục đích sử dụng đất trên địa bàn; xây 

dựng phương án, thẩm định dự toán và kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất thi công công trình16; hoàn thiện thủ tục và bàn 

giao đất công trình định canh định cư xóm Nà Lèng, xã Hưng Đạo giai đoạn 2007 

– 2010 cho địa phương quản lý. 

Nhìn chung, công tác thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng 

nên mặc dù số lượng đất đai cần thu hồi tương đối lớn trong đó có đất đô thị để thực 

hiện các dự án hạ tầng giao thông nhưng quá trình thực hiện cơ bản thuận lợi, các 

vướng mắc được xử lý kịp thời, không có các điểm nóng, vụ việc phức tạp. 

- Chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

Chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định và giải quyết 33 hồ sơ chuyển mục đích 

sử dụng đất đảm bảo về mặt thời gian, quy trình; 22 hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu với 38 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện 

tích cấp mới là: 23.177,9 m2 (đất ở đô thị: 163,2m2, đất ở nông thôn: 976,8m2; đất 

trồng lúa: 2711,1m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác: 17.722,1m2; đất trồng 

                                                           
16 Các công trình: Đường và cầu nối giữa bờ bắc – bờ nam thị trấn Nguyên Bình (lần 1 và lần 2); Kè chống sạt lở bờ 

sông Thể Dục; Cải tạo nâng cấp các hạng mục trong di tích rừng Trần Hưng Đạo; Đường giao thông Tĩnh Túc - 

Phan Thanh - Mai Long (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) – Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn), thuộc Dự án: Hạ tầng cơ 

bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; 

kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất đối với diện tích đất thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án chợ Phia Đén;  kiểm kê, 

dự toán bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình mở rộng khu căn cứ chiến đấu của huyện tại xóm Giẻ Giả, xã 

Quang Thành; công trình trụ sở UBND xã Triệu Nguyên… 
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cây lâu năm: 1605,5m2); chỉ đạo thống kê, rà soát diện tích đất đã cấp giấy chứng 

nhận cho hộ gia đình, cá nhân nằm trong quy hoạch đất Vườn quốc gia phia Oắc – 

Phia Đén để trình đưa ra khỏi quy hoạch. 

- Đấu giá quyền sử dụng đất:  

Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất qua 

đấu giá tại xóm Pù Vài, xã Thành Công (thửa đất số 730, tờ bản đồ 29, diện tích 

128m2, mục đích sử dụng đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài). 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn huyện năm 2022. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 

đấu giá thành công lô đất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (Trạm Bảo vệ thực vật và 

Trạm Thú y cũ) với giá trúng đấu giá trên 8,5 tỷ đồng (cao hơn giá khởi điểm 2,5 tỷ 

đồng); đồng thời xin ý kiến của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện đấu giá (lần 

2) đối với trụ sở làm việc (cũ) UBND thị trấn Nguyên Bình. Đối 04 lô đất là các 

phân trường, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn thực 

hiện xong bước đo đạc lại diện tích các cơ sở nhà, đất trước khi ban hành văn bản 

đề nghị bán đấu giá. 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai: 

UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận đơn thư liên quan đến 

đất đai tại địa phương để giải quyết theo đúng quy định, thẩm quyền. Chỉ đạo xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 06 hộ lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Hoa 

Thám; rà soát, đối thoại các hộ dân lấn chiếm đất đường tránh Quốc lộ 34, đất bãi 

thải 7A tại thị trấn Nguyên Bình. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 

trường hợp làm biến dạng địa hình, huỷ hoại đất với số tiền 40 triệu đồng. 

b) Quản lý khoáng sản 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản. Tổ chức thẩm định 

được 34 hồ sơ xin san gạt và cải tạo mặt bằng đất, quy trình đảm bảo chặt chẽ, đúng 

quy định không để lợi dụng việc san gạt mặt bằng để thực hiện các mục đích khác. 

Tham gia thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vụ việc khai thác, 

chế biến quặng sắt tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông. 

- Đối với các đơn vị được cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản: 

Thường xuyên chỉ đạo 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 của các đơn vị 

được cấp phép. Chỉ đạo kiểm tra thực địa đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện đóng 

cửa mỏ sắt Lũng Khoen xã Vũ Nông của Công ty cổ phần khoáng sản Tân Việt 

Hưng; kiểm tra tại thực địa khu vực đăng ký khai thác khoáng sản trong diện tích 

đất xây dựng công trình Đường giao thông Tĩnh Túc - Phan Thanh - Mai Long 

(huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) – Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn), thuộc Dự án: Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư các dự án khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn huyện và góp ý 

đề xuất dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc làm căn 
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cứ báo cáo thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; kiểm tra nghiệm 

thu công tác xử lý an toàn gương khai thác tại mỏ đá Cai Chủa, xã Ca Thành của 

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 868; kiểm tra thực địa thẩm định hồ sơ 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Minh Tâm (hạng mục: mở 

rộng diện tích mỏ, thăm dò nâng cấp trữ lượng để tăng công suất khai thác); bàn 

giao mốc tại thực địa khu tây mỏ Thiếc Tĩnh Túc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 

và Luyện Kim Cao Bằng… Chỉ đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh 

Túc, Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tiến hành Kiểm tra thực 

địa, đánh giá xác định nguyên nhân gây nước đục tại sông Thể Dục. 

- Đối với khoáng sản chưa khai thác: Tổ chức kiểm tra, giải toả hoạt động 

khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện theo quy định. Tại khu vực thị 

trấn Tĩnh Túc, phát hiện 03 vị trí có hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép, xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 03 đối tượng, số tiền 6.000.000 đồng; phát hiện 

01 vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xóm Cáng Lò, xã Phan Thanh, vụ 

việc đã chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền; 01 vụ tại xóm Lũng 

Tỳ, xã Vũ Nông hiện đang được Công an huyện điều tra, xử lý. Chỉ đạo duy trì tổ 

chốt trực bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác khu vực Phia Oắc, Ca My 

theo đúng quy định. 

c) Quản lý bảo vệ môi trường 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn đặc biệt tại các 

khu vực chợ thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục về môi trường để xây dựng bãi rác thải tại 

xóm Nà Bao, xã Minh Tâm; tham gia thẩm định đối với một số hồ sơ xin cấp giấy 

phép môi trường dự án khai thác tận thu quặng thiếc và khoáng sản đi kèm trong 

đất đá thải tại bãi thải khu tây mỏ thiếc Tĩnh Túc; thẩm định hồ sơ xin cấp giấy 

phép môi trường xưởng trúc Tây Bắc; hồ sơ giấy phép môi trường mỏ sắt Bản 

Luộc – Bản Nùng tại thị trấn Nguyên Bình… Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ đá Nà Lẹng, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình; tổ chức đấu thầu qua 

mạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực thị trấn Nguyên Bình 

với tổng kinh phí thực hiện là: 367.057.657 đồng (trong đó: nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường năm 2022 hỗ trợ: 288.739.849 đồng; nguồn thu phí, lệ phí vệ 

sinh môi trường từ người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

78.317.808 đồng). Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các 

khu/điểm du lịch trên địa bàn huyện; đôn đốc xã Minh Tâm thực hiện tốt tiêu chí 

về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

3. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: 

 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 thực hiện. Chỉ đạo các địa phương bình 

xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022, đến nay có 87,5% gia đình 
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đạt danh hiệu văn hóa, bằng 106,6% kế hoạch; 85,7% xóm, tổ dân phố văn hóa, 

bằng 130,8%; 93,84% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa, bằng 

101,45% kế hoạch. 

- Công tác văn hóa và gia đình: Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, triển 

khai đến các hộ gia đình đón tết Nguyên đán năm 2022 trong không khí đầm ấm, 

vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục và triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn; xây 

dựng Kế hoạch công tác gia đình năm 2022; Kế triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện (giai đoạn 

2022 - 2030); Kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn 

hóa truyền thống trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch thực hiện giáo dục đạo 

đức, lối sống đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống 

BLGĐ đến năm 2025; Kế hoạch chiếu phim vùng cao tại 9 xã, thị trấn với 84 buổi 

chiếu; tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6; chỉ đạo hỗ trợ 

phóng viên VTV4 xây dựng phóng sự tại xã Vũ Minh; phối hợp với các sở ngành 

của tỉnh cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao 

Bằng về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Vụ Pháp chế thuộc Bộ 

VHTT&DL kiểm tra việc triển khai quy ước, hương ước trên địa bàn huyện. 

- Hoạt động thể dục thể thao: Hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”; tổ chức đại hội 

TDTT cấp cơ sở được 05/17 đơn vị; phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức thành 

công Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2022, thi đấu môn Bóng chuyền da (Nam, Nữ), Bóng đá 

Nam; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện; tham gia Đại hội 

TDTT cấp tỉnh. 

- 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; tổ 

chức thành công Lễ khánh thành Làng du lịch cộng đồng Hoài Khao, điểm ngắm 

cảnh trên đỉnh Phia Oắc; tổ chức đón tiếp đoàn Famtrip, các đoàn lữ hành và 

phóng viên đến tham quan và góp ý kiến về hoạt động du lịch của địa phương; tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ đón tiếp khách cho chủ các Homestay tại Hoài Khao; tiếp 

tục đôn đốc hoàn thiện các nội dung đột phá xây dựng điểm ngắm cảnh, trải 

nghiệm vườn trúc sào Bản Phường, nhà Trình tường nhóm hộ Nà Rẻo, xóm Tam 

Hợp, xã Thành Công; thành lập đoàn tham gia Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

và Chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2022; chuẩn bị các nội dung tham gia 

“Tuần văn hóa, Thể thao, Du lịch” chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng; lựa chọn đầu bếp các nhà hàng, khách sạn tham gia Hội 

thi sáng tạo ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước”; chỉ đạo các cơ quan, địa 
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phương triển khai các nội dung phục vụ công tác tái thẩm định danh hiệu CVĐC 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; triển khai đầu tư một số hạng mục phục 

vụ hoạt động dù lượn tại thị trấn Tĩnh Túc… Trong năm, huyện đón trên 40.000 

lượt khách đến tham quan du lịch. 

3.2. Y tế 

Chỉ đạo duy trì thực hiện công tác khám chữa, bệnh ở cả 02 tuyến huyện và 

xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT và gửi hồ sơ dữ liệu điện tử khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng ngày lên 

Hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thực hiện điều 

trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn theo đúng quy định, hướng dẫn. 

- 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, luôn đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, thiết bị để 

phục vụ tốt cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.  

Tổng số lượt khám chữa bệnh đạt 36.458 lượt (trong đó Bệnh viện Đa khoa Tĩnh 

Túc đạt 6.255 lượt; Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã, thị trấn đạt 30.203 lượt). 

- 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 61 bệnh nhân. Thực hiện quản lý điều trị bệnh nhân theo đúng quy định. 

- Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổng số trẻ sinh ra là 419 trẻ, trong đó: sinh 

con thứ 3 trở lên là 36 trẻ, tổng số người chết 201 người (trẻ dưới 5 tuổi là 06 trẻ); 

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

về dân số đúng quy định. 

- Thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã: Năm 2022, huyện Nguyên Bình phấn 

đấu thêm 01 xã (xã Thể Dục) đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, đến thời điểm hiện tại 

đạt 100% kế hoạch. Thực hiện phúc tra duy trì xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã 

năm 2022 đối với 03 đơn vị: Hoa Thám, Phan Thanh, Yên Lạc. Duy trì các xã đã đạt 

tiêu chí Quốc gia về y tế xã (Vũ Minh, Ca Thành, Minh tâm, Tam Kim, Hưng Đạo, 

Thành Công, Vũ Nông, Mai Long). Các xã còn lại tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế tăng từ 

3 đến 5 điểm so với năm 2021. 

3.3. Giáo dục và Đào tạo 

Năm 2022, công tác giáo dục trên địa bàn huyện bị tác động bởi diễn biến phức 

tạp của dịch COVID–19. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự 

chủ động, tích cực của cơ quan chuyên môn cùng với Ban giám hiệu các trường học 

trên địa bàn, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường được triển khai 

có hiệu quả, hoạt động dạy và học theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Một số nhiệm vụ 

trọng tâm đã triển khai như: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện đối với cấp THCS 

năm học 2021-2022; chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch COVID-19 và phối hợp thực hiện tiêm chủng đối với học sinh theo kế 

hoạch; chỉ đạo tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II  đối với cấp Tiểu học, kiểm tra tra 

chất lượng trẻ 5 tuổi đối với bậc học Mầm non; tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp 
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huyện; tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9; tổ chức kỳ thi chọn giải 

Olympic Toán, Tiếng Việt lớp 5; tổ chức Hội thi Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ 

Chí Minh  cấp huyện; Hội thi “Rung chuông vàng” bậc Mầm non; thực hiện tốt 

công tác ôn tập, thi vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT 2022; tổng kết, đánh 

giá chất lượng năm học 2021 - 202217; triển khai bồi dưỡng chính trị, chuyên môn 

hè năm 2022 cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; tổ chức khai giảng năm học 

mới 2022 – 2023 đảm bảo đúng thời gian, hướng dẫn của tỉnh, ngành giáo dục. 

 3.4. An sinh xã hội và việc làm 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tập 

trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ 

thể trên từng lĩnh vực như sau: 

- Công tác giảm nghèo bền vững:  Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2022, 

giao chỉ tiêu đồng thời đôn đốc các xã, thị trấn, rà soát, lập danh sách dự kiến hộ 

thoát nghèo, các tiêu chí thiếu hụt, xây dựng kế hoạch và nhu cầu nguồn lực hỗ trợ 

thoát nghèo. Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-

2025; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, kết quả tỷ lệ giảm 

nghèo đạt 6,25%, bằng 101,95% kế hoạch. 

Chỉ đạo rà soát, xác định danh mục dự kiến đầu tư và phân bổ nguồn vốn 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, giai đoạn 

2021-2025. Tổng số công trình dự kiến đầu tư 47 công trình (trong đó, công trình 

                                                           
17 - Mầm non: 

+ Công tác chăm sóc nuôi dưỡng: Trẻ PTBT 2.532/2.606, tỷ lệ 97,1%; trẻ SDD thể nhẹ cân 34/2.606, tỷ lệ 1,30%;  

trẻ SDD thể thấp còi 32/2.606, tỷ lệ 1,22%; cân nặng cao hơn tuổi: 02/2.606, tỷ lệ 0,07% 

+ Thực hiện công tác giáo dục: Bé chuyên cần 2.575/2.606, tỷ lệ 98,8%; Bé chăm ngoan 2.558/2.606, tỷ lệ 98,1%; 

Bé khỏe ngoan 2.532/2.606, tỷ lệ 97,1% 

+ Chất lượng cán bộ, giáo viên: loại Tốt 236; Khá 3 trường hợp. 

- Tiểu học: 

Tổng số: 3.685 học sinh, số học sinh khuyết tật không đánh giá là 134 em. Số học sinh đánh giá 3551 em, kết quả:  

Tổng số học sinh lớp 1,2: 1.513 em, số học sinh khuyết tật không đánh giá 31 em; số học sinh được đánh giá: 1.482 

em. Hoàn thành xuất sắc 372/1.482, tỷ lệ 25,1%; hoàn thành tốt 427/1.482, tỷ lệ 28,81%; hoàn thành 672/1.482, tỷ  

lệ 45,34%; chưa hoàn thành 11/1.482, tỷ lệ 0,74%.  

Lớp 3,4,5: 2.172 em, số học sinh khuyết tật không đánh giá 103 em; số học sinh được đánh giá 2069 em. Hoàn 

thành tốt 503/2.069, tỷ lệ 24,31%; hoàn thành 1.558/2.069, tỷ lệ 75,3%; chưa hoàn thành 8/2.069, tỷ lệ 0,39%. 

- Trung học cơ sở: 

+ Lớp 6: Tổng số học sinh 638 học sinh, số học sinh khuyết tật không đánh giá: 18, kết quả học tập loại tốt 34, tỷ lệ 

5,3%, loại khá 203, tỷ lệ 31,8%, loại đạt 389, tỷ lệ 61%, loại chưa đạt 12, tỷ lệ 1,9%. 

+ Lớp 7, 8, 9: Tổng số học sinh 1.893 học sinh, số học sinh khuyết tật không đánh giá 18, số học sinh xếp loại giỏi 

134, tỷ lệ 7,08%, loại khá 840, tỷ lệ 44,37%, loại trung bình 908, tỷ lệ 47,97%, loại yếu 11, tỷ lệ 0,58%. 

Tỷ lệ học sinh lưu ban 2/2.567, tỷ lệ 0,08% (THPT Nà Bao 01 HS lớp 6, PTDTBT THCS Ca Thành 01 HS lớp 8). 

Kết quả xét tốt nghiệp lớp 9: Số học sinh lớp 9: 611 học sinh, số học sinh dự xét tốt nghiệp: 610 học sinh (01 học 

sinh khuyết tật không đánh giá); Xếp loại tốt nghiệp như sau: Loại giỏi 38, tỷ lệ 6,2%, loại khá 276, tỷ lệ 45,2%, loại 

trung bình 296, tỷ lệ  48,6%, số học sinh không tốt nghiệp THCS: không có; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. 

- Trung học phổ thông: 

+ Hạnh kiểm: Tổng số học sinh 809 học sinh, số học sinh khuyết tật không đánh giá: 0, số học sinh xếp loại tốt: 734, 

tỷ lệ 90,7%, loại khá: 61, tỷ lệ 7,54%, loại trung bình: 14, tỷ lệ 1,73%. 

+ Học lực: Tổng số học sinh 809 học sinh, số học sinh khuyết tật không đánh giá: 0, số học sinh xếp loại giỏi: 166, 

tỷ lệ 20,5%, loại khá: 488 tỷ lệ 60,3%, loại trung bình: 153 tỷ lệ 18,9%, loại Yếu: 2 tỷ lệ 0,25%. 

+ Tỉ lệ học sinh lưu ban: 01/809 tỷ lệ 0,12% ( THPT Nà Bao 01 HS lớp 10). 

- Trung tâm GDNN-GDTX: 

+ Hạnh kiểm: Tốt 52 tỷ lệ 75,4%, Khá: 16 tỷ lệ 23,2; Trung bình: 01 tỷ lệ 1,4%. 

+ Học lực: Giỏi: 01 tỷ lệ 1,4%; Khá: 20 tỷ lệ 29%; Trung bình: 48 tỷ lệ 69,6% 
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giao thông 15, điện sinh hoạt 02, giáo dục 06, nước sinh hoạt 8, thuỷ lợi 16), tổng 

kinh phí thực hiện 202.779 triệu đồng. Năm 2022, dự kiến thực hiện 29 công trình, 

số tiền 69.750 triệu đồng, hiện đang triển khai thực hiện. 

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 

Quý IV/2021 với 3.159 hộ, số tiền 525.025.800 đồng; Quý I, II, III năm 2022 với 

15.864 hộ, số tiền 2.636.596.800 đồng. 

Hỗ trợ cho 475 hộ nghèo được vay vốn, số tiền 27,568 tỷ đồng; 83 hộ cận 

nghèo được vay vốn, số tiền 5,61 tỷ đồng; 01 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo 

được vay vốn số tiền 43 triệu đồng; cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ Quốc gia việc làm được 70 hộ, số tiền 5,1 tỷ đồng; cho vay hộ gia 

đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được 84 hộ, số tiền 3,977 tỷ đồng... 

- Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát:  

Tổng số nhà đã hoàn thành 676 nhà18 (lắp ghép 05 nhà, làm mới 419 nhà, sửa 

chữa 252 nhà); số nhà đang thi công 35 nhà (làm mới 14 nhà, sửa chữa 11 nhà). 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tam Kim, Hoa Thám 

triển khai rà soát, chốt số liệu hộ gia đình có nhu cầu thực hiện xóa nhà tạm, nhà 

dột nát trong năm 2022, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ 230 hộ, kinh phí đề nghị hỗ 

trợ 8.015.000.000 đồng. Phối hợp với Quân khu I khảo sát thực tế đối với 100 hộ 

làm mới của 02 xã Tam Kim, Hoa Thám (xã Tam Kim 41 hộ, xã Hoa Thám 59 hộ). 

Qua khảo sát, các bên thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu I tạo điều 

kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho 100 hộ nêu trên với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 4,5 tỷ 

đồng. 

Chỉ đạo rà soát, lập danh sách 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, hiện nay các thủ tục tiếp nhận đang được triển khai. 

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo 

có nhu cầu hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, qua rà soát số hộ có nhu cầu hỗ trợ là 2.884 hộ. Trong đó, làm 

mới 1.530 hộ, sửa chữa 1.333 hộ. 

                                                           
18 Trong đó:  

- Số nhà đã được bố trí đủ kinh phí theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh: 50 nhà, kinh phí thực hiện 2.145.000.000 đồng (lắp ghép 05 hộ, số tiền 275.000.000 đồng, làm mới 45 hộ, số 

tiền 1.870.000.000 đồng); 

- Số nhà đã được tạm ứng 490 hộ, số kinh phí đã tạm ứng 5.765.000.000 đồng: Nguồn vốn từ Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh tạm ứng 165 hộ, số kinh phí tạm ứng: 2.030.000.000 đồng (làm mới 76 hộ, số tiền 1.140.000.000 đồng, 

sửa chữa 89 hộ, số tiền 890.000.000 đồng); Bố trí từ nguồn dự phòng của địa phương tạm ứng cho 325 hộ, số tiền 

3.735.000.000 đồng (làm mới 97 hộ, số tiền 1.455.000.000 đồng; sửa chữa 228 hộ, số tiền 2.280.000.000 đồng). 

- Tổng số hộ đã hoàn thiện nhà ở hoặc đang thi công có nhu cầu hỗ trợ kinh phí ngay (bao gồm cả hộ đã được tạm 

ứng): là 661 nhà, tổng số tiền 22.550 triệu đồng. Trong đó, làm mới 398 hộ, số tiền 17.512 triệu đồng, sửa chữa 263 

nhà, số tiền 7.890 triệu đồng gồm 626 hộ đã làm xong nhà ở (làm mới 374 nhà, sửa chữa 252 nhà) và 35 hộ đang thi 

công (làm mới 24 nhà, sửa chữa 11 nhà). 

- Tổng số nhà trong Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cần bố trí kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2023: 892 nhà, số 

tiền 34.503 triệu đồng. Trong đó, lắp ghép 23 nhà, số tiền 1.265 triệu; làm mới 512 nhà, số tiền 22.528 triệu đồng; 

sửa chữa 357 nhà, số tiền 10.710 triệu đồng. 
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- Bảo hiểm xã hội: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 40.220 

người19. 

Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 55,337 tỷ đồng, giảm 0.804 tỷ đồng tương 

đương giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 70% kế hoạch giao. Trong đó, thu 

BHXH bắt buộc là 19,963 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 3,033 tỷ đồng; thu 

BHTN là 1,15 tỷ đồng; thu BHYT là 25,692 tỷ đồng. 

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 228 triệu đồng. Tổng số tiền chi các chế độ 

BHXH, BHTN đạt trên 60,9 tỷ đồng; chi BHYT đạt trên 9,1 tỷ đồng, giảm 583 

triệu đồng tương ứng (6%) so với năm 2021; giải quyết chế độ BHXH 242 trường 

hợp; cấp mới 256 sổ BHXH; tổng số sổ BHXH đạt 3.190 sổ, tỷ lệ 100% số lao 

động tham gia BHXH. 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt 98,5%, đạt 100% kế hoạch. 

Tổng số thẻ BHYT đã phát hành còn giá trị sử dụng là 40.350 thẻ, rà soát cấp mới, 

ra hạn cho 2.308 thẻ BHYT; cấp lại (do mất, hỏng, thay đổi thông tin, thay đổi nơi 

KCB, mã quyền lợi…) 1.837 thẻ BHYT, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Thực 

hiện kịp thời, đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng theo Quyết định 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy 

định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP. 

- Lĩnh vực người có công: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người 

có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định. Thực hiện chi trả trợ cấp 

ưu đãi người có công hàng tháng cho 199 người, số tiền 3.766.074.000 đồng; dịp 

Tết Nguyên UBND huyện đã tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch nước cho 308 

đối tượng, số tiền 94.200.000 đồng; quà Tết theo Nghị quyết 95/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh cho 308 đối tượng, số tiền 157.000.000 đồng; thăm và 

tặng 70 suất quà cho Người có công, gia đình chính sách, trị giá 35.000.000 đồng; 

trao tặng 01 Tivi kèm thiết bị đầu thu và 01 tủ lạnh cho 01 gia đình người có công 

bằng nguồn xã hội hóa; dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947- 

27/7/2022, UBND huyện đã thăm và tặng 100 suất quà trị giá 50.000.000 đồng, 15 

sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền 45.000.000 đồng, tặng quà Chủ tịch nước cho 

305 đối tượng, số tiền 93.000.000 đồng, tặng quà theo Nghị quyết 95/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh cho 305 đối tượng, số tiền 155.000.000 đồng, tổ chức thành công 

Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu năm 2022; cắt trợ cấp ưu đãi người 

có công đối với 07 trường hợp do đã từ trần;  

Chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2022 cho 206 gia đình, số tiền là 288.400.000 

đồng, lập hồ sơ xin cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” cho 07 trường hợp; hỗ trợ 47 

                                                           
19 Trong đó:  

- Tham gia BHXH bắt buộc: 1.933 người, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 15 người, đạt 98,3% kế hoạch giao. 

- Tham gia BHXH tự nguyện: 1.259 người (tăng mới 240 người, dừng đóng 301 người, dẫn đến tăng trưởng âm 61 

người), tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 52 người, đạt 68.78% kế hoạch giao. 

- Tham gia BHTN: 1.398 người, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 5 người, đạt 99% kế hoạch giao. 

- Tham gia BHYT: 40.220 người, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 613 người, đạt 99 % kế hoạch giao. 



23 
 
 

 
 

đối tượng người có công đăng ký điều dưỡng tại gia với số tiền 68.695.200 đồng; 

hỗ trợ tiền dụng cụ chỉnh hình cho 05 đối tượng số tiền 750.000 đồng. 

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: Quyết định hưởng trợ cấp xã hội đối với 1.430 

trường hợp, điều chỉnh trợ cấp cho 05 trường hợp, cắt trợ cấp 350 trường hợp; chi 

trả trợ cấp xã hội cho 26.750 lượt, số tiền là 11.900.500.780 đồng; truy lĩnh tăng 

trợ cấp cho 150 trường hợp, số tiền là 350.000.000 đồng; chi trả mai táng phí cho 

70 trường hợp, số tiền là 504.000.000 đồng; trợ giúp khẩn cấp cho 01 trường hợp 

bị chết do tai nạn lao động với số tiền là 18.000.000 đồng; trợ giúp khẩn cấp cho 

02 trẻ em bị chết do tai nạn giao thông nghiêm trọng với số tiền là 36.000.000 

đồng; hỗ trợ đột xuất cho 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị hỏa hoạn, số 

tiền là 80.000.000 đồng; tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói cho  1.810 hộ/7.633 

nhân khẩu với 114.495 kg gạo; chúc thọ mừng thọ cho 450 người cao tuổi, số tiền 

là 144.550.000 đồng. 

Tổ chức 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; 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 12.000.000 đồng… 

- Lĩnh vực lao động, việc làm: Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình lao 

động việc làm năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-

TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2022-2027”; kịp thời ban hành thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của 

các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tư vấn xuất khẩu lao động đến với người lao 

động tại địa phương.  

Tổ chức được 06 hội nghị tuyên truyền chính sách lao động việc làm, tư vấn 

tuyển dụng lao động tại các xã Yên Lạc, Triệu Nguyên, Vũ Minh, Thành Công, 

Phan Thanh, thị trấn Tĩnh Túc với 223 người tham gia; phối hợp với Trường Cao 

Đẳng Than Khoáng sản tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển lao động đi làm việc tại Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các các xã Mai Long, Triệu 

Nguyên, Hưng Đạo, Quang Thành với 331 lao động tham gia… Triển khai hỗ trợ 

cho 58 trường hợp người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP với số 

tiền 49.760.000đ. 

Đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 955 người lao động, đạt 

146,59% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao (650 lao động), đạt 129,9% kế 

hoạch của huyện (735 lao động). 

- Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:  

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022; thăm tặng 50 

suất quà với tổng trị giá 25.000.000đ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó nhân dịp 
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Tết Nguyên đán; tiếp nhận và phân bổ 20 bình nóng lạnh từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 

Nam cho các trường học bán trú trên địa bàn; tặng 17 suất quà của Hội bảo trợ người 

khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tại 02 xã Tam Kim và Thành Công, giá trị quà 

tặng 13.400.000đ; thăm, tặng quà trẻ em tại 8 điểm trường với số tiền 7.000.000 

đồng nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6 đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thăm, 

tặng quà Tết thiếu nhi tại tất cả các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn với số 

tiền 37.140.000 đồng, tổng số 6.291 lượt trẻ em được hưởng lợi; vận động ủng hộ 

quỹ BTTE năm 2022, đến thời điểm hiện tại đã vận động được 231.353.000 đồng; 

thăm và tặng quà tết Trung thu năm 2022; hỗ trợ 02 gia đình có trẻ em bị tai nạn 

đuối nước dẫn đến tử vong, kinh phí 6.000.000đ; hỗ trợ 02 trẻ em tham gia Chương 

trình Cặp lá yêu thương với kinh phí 400.000đ; Hỗ trợ 02 trẻ em phẫu thuật tim tại 

Hà Nội, kinh phí 6.000.000 đồng… 

3.5. Thông tin và truyền thông 

Chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính 

quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số huyện Nguyên Bình; Kế 

hoạch về việc triển khai Tổ công nghệ trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030…. 

Trong năm, chỉ đạo biên tập được 117 tin bài gửi Đài Phát thanh truyền hình 

tỉnh, Báo Cao Bằng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện; 23 Chương 

trình truyền thanh địa phương; tuyên truyền bằng xe ô tô chuyên dụng được 17 

đợt; treo được 219 băng rôn, khẩu hiệu… 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); mừng xuân Nhâm Dần năm 

2022; lễ giao nhận quân năm 2022; kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn 

Phong Sắc; Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch; chiến thắng 30/4, Quốc 

tế lao động 1/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công 

(07/8/1912 - 07/8/2022); Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (2/9/1945-2/9/2022); 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; 

công tác phòng chống dịch COVID-19... 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.  

 3.6. Công tác Dân tộc  

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

ổn định, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đồng bào DTTS 

ổn định cuộc sống. Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả; các đối 
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tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển sản 

xuất, ổn định đời sống. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong 

vùng ngày càng tốt hơn, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất ngày càng hoàn 

chỉnh; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, 

bảo tồn và phát huy. Cơ quan công tác dân tộc của huyện đã chủ động phối hợp với 

các cấp, các ngành trong huyện để triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, 

dự án được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- 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; năm 2022 tổng kinh phí thực hiện trên 82 

tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 51,4 tỷ đồng và vốn sự nghiệp trên 30,7 tỷ đồng. 

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trong huyện đang tích cực triển khai thực hiện. 

- Thực hiện chính sách ổn định dân cư: 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 đã có báo cáo rà soát, 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 dời 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. 

4. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP 

4.1. Nội vụ 

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

chức bộ máy, biên chế và cán bộ trên địa bàn. Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, 

số người thực hiện Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; phân bổ 

chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022; điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức từ 

Phòng Y tế sang Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; điều 

động chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy đến công tác tại phòng Nông Nghiệp 

và phát triển Nông thôn; rà soát bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch giai 

đoạn 2020 - 2025, giai đoạn 2026 - 2031 (năm 2022) và xây dựng quy hoạch lãnh 

đạo quản lý giai đoạn 2025 – 2030, giai đoạn 2026 – 2031; đăng ký tuyển dụng 

công chức, viên chức năm 2022; hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm lại Phó giám đốc 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; bổ nhiệm Phó trưởng 

phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện; 

thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó phòng, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo; bổ 

nhiệm đối với 09 phó hiệu trưởng các trường học; Quyết định phân công công tác 

đối 09 viên chức và công chức cấp xã tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện và 

02 sinh viên cử tuyển; Quyết định chấm dứt Hợp đồng làm việc đối với 11 viên 



26 
 
 

 
 

chức giáo dục do chuyển đơn vị công tác; điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên năm học 2022 - 2023, tổng 115 người; Quyết định tuyển dụng 

cho 39 viên chức giáo viên... tất cả các trường hợp được thực hiện đảm bảo đúng 

quy định, theo quy trình về công tác cán bộ. 

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời, 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. 

- Cải cách hành chính: Tiếp tục quán triệt các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh 

kỷ cương hành chính, thực hiện tốt giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế làm việc 

của cơ quan, đơn vị nơi công tác, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi 

phạm. Đến nay, Tổ công tác của huyện đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 07 đơn 

vị, qua kiểm tra các đơn vị cơ bản thực hiện tốt không có vi phạm. 

Công bố kết quả đánh giá, chấm điểm các phòng, cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của 

UBND các xã, thị trấn; hoàn thiện hồ sơ đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của 

huyện gửi Sở Nội vụ đúng thời gian, tiến độ yêu cầu, năm 2021 huyện Nguyên 

Bình xếp thứ 3 về CCHC; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ cải cách hành chính; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo CCHC nhà nước huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo 

số lượng, chất lượng, đánh giá năng lực, mức độ thực hiện công tác CCHC và đăng 

ký nhu cầu tập huấn bồi dưỡng cho công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 

2022 – 2025. Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong 

công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Nguyên Bình. 

Chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra CCHC của Sở Nội vụ tỉnh và 

chỉ đạo các đơn vị khắc phục các hạn chế sau đợt kiểm tra. 

- Xây dựng chính quyền địa phương:  

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện thực hiện tốt theo 

quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. HĐND hai cấp thực hiện tốt 

vai trò là cơ quan dân cử, các hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường 

lệ cuối năm được HĐND được triển khai tích cực, phù hợp với diễn biến tình hình 

dịch COVID-19; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của UBND huyện, xã 

được thực hiện toàn diện, hiệu quả, kinh tế - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh 

được giữ vững. 

Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm, UBND huyện đã luân 

chuyển vị trí công tác đối với 15 công chức cấp xã, điều động công tác đối với 08 

cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện quy định về sắp xếp Trưởng công an xã không 

phải là lực lượng chính quy theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ, đã sắp xếp đối 

với 03 trường hợp đủ điều kiện theo quy định và hỗ trợ kinh phí đối với 02 trường 

hợp thôi việc; hoàn thiện các thủ tục đề nghị Sở Nội vụ chuyển xếp lương theo 

trình độ đào tạo đối với 26 trường hợp, chuyển xếp lương theo ngạch công chức 
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hành chính đối với 06 trường hợp; hỗ trợ kinh phí cho 36 cán bộ, công chức cấp xã 

dôi dư theo Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; trình Sở 

Nội vụ kiểm tra, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Hưng Đạo; thôngbáo tiếp nhận công chức cấp xã 

(08 chỉ tiêu) đến công tác tại huyện Nguyên Bình năm 2022; phân bổ chỉ tiêu biên 

chế cán bộ, công chức cấp xã cho các địa phương theo phân loại đơn vị hành 

chính… Người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và người tham gia 

công việc ở xóm, tổ dân phố cơ bản dần đi vào ổn định, đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ. 

- Thi đua - Khen thưởng: Tặng giấy khen cho 86 cá nhân và 32 tập thể, tặng 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 143 cá nhân và 40 tập thể, tặng danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 18 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 

công tác năm 2021; quyết định khen thưởng 04 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 

2021; khen thưởng 37 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2021; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể; khen 

thưởng thành tích trong công tác thu nộp ngân sách năm 2021 cho 02 tập thể, 02 cá 

nhân; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu 

tình nguyện và tuyên truyền vận động hiến máu giai đoạn 2017 – 2022 cho 05 tập 

thể và 15 cá nhân; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

dịp tổng kết 20 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội và triển khai thực hiện 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ cho 07 tập thể và 15 

cá nhân; khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào " Đền ơn đáp nghĩa" 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2022) gồm 

05 tập thể và 10 cá nhân; khen thưởng thành tích năm học 2021 - 2022 tặng danh 

hiệu Lao động tiên tiến cho 582 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 78 cá nhân, tập 

thể Lao động tiên tiến cho 42 tập thể, tặng giấy khen cho 02 tập thể và 24 cá 

nhân… Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết cụm thi đua các huyện miền Tây 

của tỉnh Cao Bằng tại huyện; xây dựng Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.  

- Kỷ luật: Thành lập Hội đồng xét kỷ luật viên chức giáo viên, cán bộ, công 

chức xã. Trong năm, có 06 trường hợp bị xử lý kỷ luật (khiển trách 01 viên chức 

giáo viên, cảnh cáo 03 (01 cán bộ, 02 công chức), buộc thôi việc 02 công chức do 

bị tòa án nhân dân kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về 

tội phạm tham nhũng). 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm năm 2022; 

kịp thời rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị 

báo cáo Sở Nội vụ. Trong năm, huyện đã cử 1.161 lượt cán bộ, công chức, viên 

chức, đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, 

đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau Đại học 6 trường hợp; 

đăng ký tham gia đào tạo trình độ Đại học theo Đề án 06- ĐA/TU của tỉnh ủy gồm 
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02 cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ, công chức được quy hoạch các chức danh cán 

bộ chủ chốt cấp xã chưa có trình độ chuyên môn đại học và 03 cán bộ cấp xã. Kịp 

thời cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ yêu 

cầu công việc theo đúng quy định, kế hoạch. 

- Quản lý nhà nước về 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. Cơ 

bản các điểm nhóm chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật về 

tín ngưỡng tôn giáo, các nội dung sinh hoạt đã đăng ký.  

Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Lễ giáng sinh tại điểm nhóm Khuổi Ún, xóm 

Nà Đoong, xã Ca Thành; điểm nhóm Khuổi Hẩu xã Mai Long; hướng dẫn các điểm 

nhóm tổ chức Lễ phục sinh theo đúng quy định.  

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

huyện hoạt động ổn định theo Điều lệ. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình 

thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nguyên Bình; xây dựng 

Chương trình phát triển thanh niên huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021 – 2030; Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh 

niên năm 2022. 

- Công tác Quản lý văn thư -  lưu trữ: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, địa phương lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT 

ioffice 4.0; chỉ đạo tổng hợp phân loại Hồ sơ tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ 

quan, đơn vị báo cáo Sở Nội vụ. Nhìn chung, công tác Văn thư - Lưu trữ tiếp tục 

được quan tâm, chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản, 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. 

 4.2. Thanh tra 

- Triển khai các cuộc thanh tra: Năm 2022, Thanh tra nhà nước huyện đã 

thực hiện Thanh tra được 05 cuộc: (1) Thanh tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện về công tác 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 giai đoạn năm 2019 – 2020; (2) Thanh tra các công trình dự án nhóm C 

theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ tại xã Vũ Minh 

(Giai đoạn năm 2016-2020); (3) Thanh tra việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà 

nước cấp, các chương trình dự án và các khoản thu,chi khác tại UBND xã Yên 

Lạc; (4) Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND thị trấn Nguyên 
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Bình; (5) Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng chống tham nhũng tại 

UBND xã Minh Tâm. 

- Kết luận thanh tra: Kết luận được 04 cuộc thanh tra:  

(1) Kết luận thanh tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, qua thanh tra 

phát hiện sai phạm số tiền 164.827.100đ, trong đó thu hồi ngân sách nhà nước số 

tiền 35.541.200đ và yêu cầu đơn vị được thanh tra lắp đặt đổ sung tài sản, trang 

thiết bị còn thiếu so với các hợp đồng kinh tế số tiền là 129.285.900đ. Đến thời 

điểm báo cáo, đơn vị được thanh tra đã khắc phục xong sai phạm. 

(2) Kết luận thanh tra các công trình dự án nhóm C theo Nghị định 

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên 

Bình (giai đoạn năm 2016-2020). Qua thanh tra phát hiện sai phạm do thi công 

thiếu khối lượng công trình, cần thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền là 

26.053.483đ. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị được thanh tra đã khắc phục xong sai 

phạm. 

(3) Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước cấp, các 

chương trình dự án và các khoản thu, chi khác tại UBND xã Yên Lạc. 

(4) Kết luận Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND thị trấn 

Nguyên Bình. 

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư:Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn diễn ra ở mức độ bình thường, không nổi cộm, nội dung kiến nghị phản ánh 

chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường đất và tài sản trên đất. Duy trì 

công tác tiếp dân, Ban Tiếp Công dân của huyện đã thực hiện tiếp được 07 lượt/13 

công dân; tiếp nhận 37 đơn thư, trong đó khiếu nại 03 đơn, tố cáo 01 đơn và 33 đơn  

kiến nghị, phản ánh chuyển các cơ quan giải quyết theo đúng quy định. 

4.3. Tư pháp 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Xây dựng Kế hoạch phổ biến,  giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022; Kế hoạch công tác trọng tâm ngành tư pháp năm 2022.  

Trong năm, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật được 94 

cuộc với 3.527 lượt người nghe20; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật 

                                                           
20 Các văn bản triển khai: 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 ngày 02/11/2021 
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Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn huyện với 970 người tham gia, kết quả 

huyện Nguyên Bình đạt giải khuyến khích tập thể. 

- Công tác đăng ký hộ tịch: Cấp huyện đăng ký hộ tịch 01 trường hợp (kết 

hôn có yếu tố nước ngoài); đăng ký thay đổi hộ tịch, xác định lại dân tộc 23 trường 

hợp. Cấp xã, tổng số đăng ký khai sinh 868 trường hợp; đăng ký kết hôn 317 cặp; 

đăng ký khai tử 249 trường hợp; cấp bản sao hộ tịch 3.772 bản; đăng ký thay đổi, 

cải chính, bổ sung hộ tịch 49 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 04 trường 

hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 308 trường hợp; cấp giấy chứng nuôi 

con nuôi 02 trường hợp. 

- Công tác chứng thực: Tổng số chứng thực bản sao từ bản chính được 22.338 

bản; chứng thực chữ ký, điểm chỉ được 143 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 

được 199 việc. 

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 năm, các đơn vị đã tiếp 

nhận 26 vụ việc, trong đó hòa giải thành 14 vụ việc, 03 vụ hòa giải không thành; 09 vụ 

việc đang hòa giải. 

- Công tác xây dựng, kiểm tra, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật: 

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan thẩm định 13 dự thảo văn bản QPPL (trong đó 03 Nghị quyết, 10 Quyết định) do 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành. 

- Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong năm triển 

khai theo dõi được 2 đơn vị thị trấn Nguyên Bình và Tĩnh Túc, thành lập Hội đồng 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; tổ chức 01 hội nghị tập huấn Chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại UBND huyện với 70 cán bộ, công chức tham gia. 

5. QUỐC PHÒNG, AN NINH 

5.1. Quốc phòng, quân sự địa phương 

- Công tác diễn tập chiến đấu: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuẩn bị diễn tập 

khu vực phòng thủ huyện, thành lập các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban 

giúp việc, khảo sát xác định vị trí khu vực diễn tập động viên, khu vực thao trường 

A4, thao trường thực binh bắn chiến đấu, khu vực trú quân huấn luyện của lực 
                                                                                                                                                                                           
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. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị 

định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 14/2020/NĐ-

CP ngày 27/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Giới thiệu Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Nghị định số112/2021/NĐ- CP ngày 10/12/2021của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025. 
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lượng dự bị động viên, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện tác 

chiến, công tác đạo diễn các xã diễn tập đáy, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với 

diễn tập, vận động, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp trong nhân 

dân cho công tác diễn tập21,… Từ ngày 23 đến 25 tháng 11 năm 2022, UBND 

huyện tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, kết thúc diễn tập được UBND 

tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Công tác sẵn sàng chiến đấu: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy 

định đặc biệt là trực cao điểm dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán; Ngày giải 

phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; trực 

SSCĐ bảo vệ Hội nghị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung 

Quốc lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng; trực bảo vệ dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và 

Quốc khánh 2/9… Xây dựng Kế hoạch tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ bảo 

vệ cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm quân số trực bảo vệ hang và khu căn cứ chiến 

đấu của tỉnh tại xã Minh Tâm; xây dựng Kế hoạch, nội dung và tổ chức luyện tập 

chuyển trạng thái SSCĐ năm 2022 đúng theo kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch, tổ 

chức thành công Hội thao dân quân cơ động năm 2022. 

- Công tác huấn luyện: Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tập huấn Quân khu, Bộ 

CHQS tỉnh đúng, đủ thành phần. Trong đó, tập huấn cán bộ SQ được 09 đồng chí; cán 

bộ DQTV xã, thị trấn được 45 đồng chí; triển khai tập huấn quân sự năm 2022 cho 

cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự huyện thời gian 07 ngày/22 đồng chí; tổ chức huấn 

luyện đối tượng Trung đội trưởng DQCĐ, Tiểu đội trưởng được 36 đồng chí… 

- Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục QP&AN: Tổ chức 

thành công Lễ giao nhận quân năm 2022 với 55 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, 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. Thực hiện đúng quy định về miễn nhiệm, bổ nhiệm, giải 

gạch cho lực lượng DBĐV; chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo nguồn thanh niên 

lứa tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ; hướng dẫn làm hồ sơ dự thi vào các trường đại học 

trong quân đội cho các em học sinh THPT trên địa bàn với 18/21 hồ sơ đạt yêu cầu; tổ 

chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 được 35 đồng chí 

(có 02 đồng chí xuất sắc, 09 đồng chí xếp loại giỏi, 12 đồng chí xếp loại khá và 12 

đồng chí xếp loại trung bình); cử 12 đồng chí CBCC đi bồi dưỡng kiến thức QPAN 

đối tượng 3.  

Chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn, bảo đảm đúng đủ, kịp thời. 

Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm 04 Chính trị viên phó thuộc Ban CHQS các xã Mai 

Long, Hưng Đạo, Minh Tâm, Thành Công; đề nghị Bộ CH Quân sự tỉnh miễn 

nhiệm, bổ nhiệm 01 đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng thuộc Ban CH 

Quân sự tự vệ cơ quan, bổ nhiệm 02 đồng chí Trung đội trưởng DQCĐ, 01 Khẩu 

đội trưởng cối 82mm, 01 Tiểu đội trưởng, 01 Thôn đội trưởng và 06 Khẩu đội 

                                                           
21 Trong đợt diễn tập huyện đã huy động được 1.500 ngày công lao động trong nhân dân, 950 ngày công lao động của 

cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, đoàn viên thanh niên để sửa đường, xây dựng thao trường và các hạng mục trong khu căn 

cứ chiến đấu, phát triển các mô hình kinh tế; huy động được 6.880 bao tải để xây dựng hầm hào công sự, 1.700 kg gạo 

và nhiều nhu yếu phẩm khác phục vụ diễn tập; vận động đóng góp, ủng hộ diễn tập được 255.000.000 đồng. 
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trưởng. Duy trì nghiêm túc chế độ trực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, huy 

động được trên 1.500 ngày công của dân quân tham gia giữ gìn an ninh trật tự 

trong các dịp Lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương. Cử Chính trị viên, 

Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CH Quân sự xã, thị trấn tham gia huấn 

luyện tại Trung đoàn 852, quân số 45 đồng chí. 

5.2. An ninh trật tự 

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự cố 

gắng, nỗ lực của lượng Công an, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện ổn định; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- 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. Trong năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, Nhân dân 

tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà nước. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH: Toàn huyện xảy ra 22 vụ phạm 

pháp hình sự (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2021). Trong đó, 01 vụ giết người; 01 vụ 

chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; 01 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi; cố ý gây 

thương tích 09 vụ; trộm cắp tài sản 10 vụ, 01 vụ hủy hoại tài sản (từ kỳ trước). 

- Vi phạm pháp luật khác: Xảy ra 33 vụ/70 đối tượng. Trong đó, 03 vụ/3 đối 

tượng cố ý gây thương tích; 01 vụ/01 đối tượng xâm hại sức khỏe người khác; 07 

vụ/10 đối tượng trộm cắp tài sản; 08 vụ/09 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 11 

vụ/44 đối tượng đánh bạc trái phép, thu giữ số tiền 12.441.000đ và nhiều vật chứng 

liên quan. 

Khởi tố điều tra 22 vụ/24 bị can; đình chỉ điều tra 08 vụ/02 bị can; kết luận 

điều tra, hoàn thiện hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 19 

vụ/20 bị can; xử lý vi phạm hành chính 35 vụ/66 đối tượng, số tiền 105.300.000đ; 

phục hồi điều tra 02 vụ/02 bị can; bắt truy nã 02 đối tượng. 

- Về tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 18 vụ/33 đối tượng về các hành vi 

mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và trồng cây thuốc phiện trái phép. Tổng 

tang vật thu giữ gồm 23,1333g Heroin, số tiền 51.505.000đ và một số vật chứng 

liên quan; khởi tố điều tra 15 vụ/28 bị can; kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ 

chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 16 vụ/29 bị can; xử phạt vi 

phạm hành chính 03 vụ/09 đối tượng số tiền 21.000.000đ; phát hiện tiêu hủy 9.893 

cây thuốc phiện không rõ đối tượng vi phạm; đồng thời xử phạt 02 đối tượng tại xã 

Mai Long trồng trái phép 317 cây thuốc phiện, số tiền 10.000.000đ. Trên địa bàn 

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

- Về tội phạm kinh tế: Phát hiện bắt giữ 05 vụ/05 đối tượng về các hành vi vận 

chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Xử phạt vi phạm số 

tiền 3.500.000đ; truy tố 01 vụ/01 bị can. 
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- Tội phạm về môi trường: Phát hiện bắt giữ 10 vụ/21 đối tượng, xử phạt vi 

phạm hành chính 07 vụ/08 đối tượng, số tiền 28.250.000đ. 

- Công tác kỹ thuật hình sự: Tổ chức khám nghiệm hiện trường 14 vụ, khám 

nghiệm tử thi 01 vụ, trưng cầu giám định 13 vụ, chụp và lập hồ sơ 14 vụ việc. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Phát hiện, xử lý 655 trường 

hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 173 phương tiện các loại, tước 27 

giấy phép lái xe, xử phạt hành chính số tiền 567.575.000đ. 

Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông làm 06 người chết, 08 người bị thương, thiệt 

hại tài sản ước tính 250.500.000 triệu đồng. 

- Công tác quản lý hành chính về TTXH: Tổ chức kiểm tra 85 đợt về cư trú, 

phát hiện, xử phạt 56 trường hợp vi phạm số tiền 31.850.000đ; kiểm tra 39 cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện xử phạt 04 trường hợp vi phạm, số 

tiền 7.000.000đ; kiểm tra công tác PCCC được 75 cơ sở, phát hiện 07 trường hợp 

vi phạm, xử phạt số tiền 1.600.000đ… vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế; lập 

hồ sơ cấp 4.455 căn cước công dân; 6.295 tài khoản định danh điện tử; đăng ký 21 

xe ô tô, 214 xe gắn máy. 

- Công tác quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự: Công an 

huyện hiện đang quản lý 18 đối tượng án treo, 04 đối tượng cải tạo không giam 

giữ, 57 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 01 đối tượng hoãn 

thi hành án. Tạm giam 35 đối tượng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; 

tham gia bảo vệ 21 phiên tòa xét xử các vụ án hình sự với 121 lượt cán bộ chiến sỹ 

tham gia; đưa 22 bị án đi thi hành án tại Trại giam Công an tỉnh với 56 lượt cán bộ 

chiến sỹ tham gia. 

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Toàn huyện 

có 109 Tổ liên gia tự quản, 08 Tổ dân phố tự quản, 109 Tổ an ninh nhân dân và 08 

mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; tham mưu cho Ban 

Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về triển khai phát động tập trung và phát 

động thường xuyên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn về “An toàn về ninh trật tự”; tổ 

chức thành công Hội nghị triển khai Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về trật tự, an toàn xã hội và vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc tại thị trấn Tĩnh Túc. 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Kết quả đạt được: Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động 

của dịch bệnh nhưng về tổng thể tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định, một số 

chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. 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, kiểm soát, điều trị hiệu quả các ca nhiễm 

bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng theo quy định. Đồng 

thời, chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 
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Các chính sách an sinh xã hội như: Tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã 

hội và giảm nghèo... chính sách đối với người có công được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện kịp thời; UBND huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Tết, 

đón Xuân năm 2022 trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết 

kiệm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả 

thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau 

Tết Nguyên Đán; đất đai, tài nguyên khoáng sản cơ bản được quản lý tốt, các trường 

hợp vi phạm đều được phát hiện sớm và xử lý nghiêm theo quy định; đôn đốc, triển 

khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; 

kịp thời giao các đơn vị trả lời các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ 

họp của HĐND huyện; sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo theo lịch mùa vụ và cơ 

cấu giống, sản lượng một số loại cây trồng tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi được được kiểm soát tốt; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các 

công trình chuyển tiếp, hoàn thiện các thủ tục triển khai đối với công trình khởi công 

mới; đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo đúng văn bản chỉ đạo của tỉnh; tổ chức thành công Lễ khánh thành 

công bố điểm du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao, điểm thăm quan vọng cảnh trên 

đỉnh Phia Oắc; cơ bản huyện đã hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, 

các công trình trọng tâm, trọng điểm, tạo điểm nhấn của huyện. 

Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, kỷ cương, kỷ luật công vụ 

được các đơn vị, địa phương thực hiện tốt; công tác cán bộ và thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được kịp thời, đúng 

quy định; vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo ổn định; công tác thanh tra, phòng chống 

tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai tích cực; hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền các cấp trong 

huyện quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng an 

ninh được giữ vững, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, được 

UBND tỉnh đánh giá cao. 

- Hạn chế: Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19, một bộ phận người dân ý thức tham gia phòng 

chống dịch chưa cao, còn tâm lý chủ quan; thời tiết rét đậm, rét hại, băng giá kéo 

dài, mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đời 

sống, sản xuất, tiến độ thi công công trình, dự án; giá cả các mặt hàng xăng dầu, 

vật tư nông nghiệp, các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác đều tăng cao ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân, doanh nghiệp; số người chết, tai nạn giao, số 

vụ vi phạm Luật lâm nghiệp cao hơn so với cùng kỳ; công tác tham mưu thẩm định 

văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành còn hạn chế, một số văn bản 

QPPL ban hành trái thẩm quyền, chưa đúng quy định phải thu hồi, bãi bỏ; việc 

kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu một số đơn vị, 

địa phương chưa sâu sát, để công chức, viên chức vi phạm phải thi hành kỷ luật; 

cải cách hành chính ở một số địa phương chưa đi vào thực chất; còn tình trạng khai 

thác khoáng sản trái phép; tội phạm, vi phạm pháp luật tiềm ẩn yếu tố phức tạp. 
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- Nguyên nhân: Những hạn chế nêu trên do cả nguyên nhân khách quan và chủ 

quan, trong đó có một số nguyên nhân chính đó là đại dịch COVID-19 đã tác động 

sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt của đời sống, xã hội; một bộ phận người dân còn tâm 

lý trông trờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo; một 

số địa phương khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên thú y do chế độ đãi ngộ, 

phụ cấp thấp; một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG triển khai chậm 

do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền; tiến độ thi công, giải 

ngân một số công trình chậm chưa đáp ứng yêu cầu do vướng mắc một số thủ tục về 

đất, về rừng, dịch COVID-19 khiến tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu dẫn đến 

giá cả nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhiều dự án phải điều 

chỉnh dự toán, bên cạnh đó nhận thức của một số đơn vị, địa phương về vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu chưa được sâu sắc và đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ 

đạo điều hành triển khai các giải pháp đã đề ra, năng lực quản lý, điều hành của một 

số chủ đầu tư, nhà thầu thi công còn hạn chế; tình hình thế giới và khu vực có nhiều 

diễn biến phức tạp, giá cả các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, xăng dầu, vật tư 

nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân, doanh nghiệp; cơ chế, 

chính sách mới về hỗ trợ người nộp thuế, một số doanh nghiệp, HTX kinh doanh 

kém hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách và tái diễn tình trạng nợ 

đọng thuế kéo dài, tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhà nước của bộ phận 

chủ doanh nghiệp, HTX chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thi 

hành nhiệm vụ, công vụ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở một số địa 

phương có lúc, có nơi chưa kịp thời, để cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; địa bàn 

huyện rộng, phức tạp, khoáng sản, lâm sản phân bố rải rác, khó khăn cho cơ quan 

chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát; trình độ nhận thức pháp luật của bộ 

phận người dân chưa cao, sự phát triển của công nghệ thông tin, nảy sinh các loại tội 

phạm mới phức tạp, khó nắm bắt. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Củng cố vững chắc nền tảng kinh tế của huyện; duy trì các thành tích đã đạt 

được trong phát triển kinh tế - xã hội; phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp; tập 

trung phát triển du lịch; triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi 

với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân 

dân; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao năng suất lao động; tăng cường quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác thông tin 

truyền thông hiệu quả; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực 

mới cho phát triển của huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; nâng cao giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng. Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
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2. Dự kiến các chỉ tiêu chính 

2.1. Lĩnh vực Kinh tế 

- Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 01 đơn vị diện tích (ha) 

đạt 38 triệu đồng. 

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt: 20.345 triệu đồng. 

2.2. Lĩnh vực Xã hội 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa phấn đấu đạt 84%; xóm, tổ dân phố văn hóa phấn đấu 

đạt 67%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa phấn đấu đạt 92,5%. 

- Phấn đấu tăng thêm 01 trường đạt chuẩn Quốc gia. 

- Duy trì các xã đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

- Đạt 31 giường bệnh/vạn dân; duy trì 14 bác sĩ/vạn dân. 

- Duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đạt 6,13%.  

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25,96%, trong đó đào tạo nghề 10%. 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thị trấn Nguyên Bình và thị trấn Tĩnh Túc xuống 

dưới 0,02%. 

- Giải quyết việc làm mới 900 lao động. 

2.3. Xây dựng nông thôn mới  

- Phấn đấu xã Minh Tâm đạt 18/19 tiêu chí (phấn đấu tiêu chí thu nhập bình 

quân đầu người đạt 30/42 triệu đồng/người)22.   

- Phấn đấu xã Vũ Minh đạt 18/19 tiêu chí (phấn đấu tiêu chí thu nhập bình 

quân đầu người đạt 25/42 triệu đồng/người23). 

- Phấn đấu xã Tam Kim đạt 17/19 tiêu chí (phấn đấu tiêu chí thu nhập bình 

quân đầu người đạt 30/42 triệu đồng/người24; Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

giảm còn 28,40%)25. 

- Phấn đấu bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 10,5 tiêu chí/xã. 

- Phấn đấu xóm Nông thôn mới từ 10 xóm trở lên. 

2.4. Lĩnh vực môi trường 

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. 

- Dân cư được dùng nước hợp vệ sinh 93%. 

- Duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đạt 76,2%. 

                                                           
22 ước hết năm 2022 tiêu chí thu nhập xã Minh Tâm đạt 27 triệu đồng. 
23 Ước hết năm 2022 tiêu chí thu nhập xã Vũ Minh đạt 20 triệu đồng. 
24 Ước hết năm 2022 tiêu chí thu nhập xã Tam Kim đạt 26 triệu đồng 
25 Ước hết năm 2022 tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xã Tam Kim giảm còn 40,74%. 
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II. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

* Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn năm 2030. Tập trung thực hiện Chương trình phát triển cây 

Quế và Dược liệu dưới tán rừng giai đoạn 2020- 2025; phát triển cây dược liệu 

theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn; mở rộng quy mô, ứng dụng 

tiến độ khoa học công nghệ mới, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá 

gắn với chế biến để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của cây 

Quế và các cây dược liệu từng bước trở thành sản phẩm OCOP của địa phương và 

gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất hàng hóa với các loại 

cây trồng có giá trị kinh tế cao như: dong riềng, cây thuốc lá, chè chất lượng cao, 

cây lê,…; Chú trọng đến công tác hỗ trợ về điều kiện chế biến, mẫu mã sản phẩm, 

thị trường tiêu thụ đối với các loại cây, con đặc sản của huyện. Triển khai thực 

hiện hỗ trợ mô hình nuôi cá nước lạnh trên địa bàn xã Thành Công. Mời gọi các 

nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án phát triển cây ăn quả gắn với phát triển du lịch 

cộng đồng (tại xã Quang Thành, Thành Công); Xây dựng nhà máy chiết xuất tinh 

dầu quế (tại  xóm xẻ Pản - xã Thịnh Vượng - huyện Nguyên Bình). 

Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm; phòng, chống rét 

và chủ động thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông. Cung ứng đầy đủ 

vật tư nông nghiệp như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các loại 

giống mới cho sản xuất. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia 

trại đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả 

việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép; Tăng cường thực hiện 

trồng rừng. Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi đảm bảo kịp thời cung 

cấp nước phục vụ sản xuất. 

* Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Tập 

trung sự lãnh đạo , chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị -xã 

hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 

Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng 

nông thôn mới đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện. Chủ 

động rà soát, xây dựng khung kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, trong đó phải 

xác định lộ trình và cân đối nguồn lực, đảm bảo khả thi, đi vào chiều sâu và bền 

vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong từng nội 

dung xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện 

hiệu quả từng tiêu chí, đối với các xã đạt thấp, kịp thời đề ra các giải pháp để tập 

trung chỉ đạo thực hiện; ưu tiên các nguồn lực cho xã về đích theo lộ trình đã được 

phê duyệt tại Quyết định 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của UBND 
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tỉnh Cao Bằng. Lồng ghép nguồn lực các Chương trình Mục tiêu Quốc gia thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông nông thôn mới.  

2. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch 

Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các 

cơ sở hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn ngừa và 

xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng theo đúng văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động hiệu quả của Ban Quản lý các Chợ trên địa 

bàn, đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý, vận hành các điểm chợ tại địa 

phương. Tổ chức kiểm tra 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. 

Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Phát triển dịch vụ Du lịch 

vùng Phia Oắc - Phia Đén giai đoạn 2020 – 2025. Đẩy mạnh công tác quảng bá 

các khu, điểm di tích, du lịch trong vùng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng với những yếu tố độc đáo mang 

đậm bản sắc dân tộc. Mời gọi thu hút nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án khu 

dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng xóm Nà Mùng, xã Phan Thanh. 

Tập trung đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường sinh thái. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các cơ sở lưu trú, nhà hàng, 

các dịch vụ vui chơi, giải trí. Đầu tư, cải tạo, vệ sinh rừng thông, xây dựng các chòi 

ngắm cảnh phục vụ phát triển du lịch. Đầu tư tôn tạo, nâng cấp các hạng mục Hang 

Kéo Quảng, xã Minh Tâm. Xây dựng Làng nghề truyền thống sản xuất miến dong 

tại xã Thành Công có truy xuất nguồn gốc; tiếp tục duy trì và phát triển các nghề 

truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp để bảo tồn bản sắc văn hóa dân 

tộc, phát triển du lịch cộng đồng bền vững. 

3. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây dựng 

Thực hiện điều chỉnh mở rộng và phát triển thị trấn Nguyên Bình theo quy 

hoạch chung giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng thị trấn 

Tĩnh Túc theo quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng Phia Đén nhằm tạo ra cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật để phát triển du lịch, tạo động lực tăng thu ngân sách tại các trung 

tâm thị trấn; Triển khai các công trình: Đường nhánh theo quy hoạch chung thị trấn 

Nguyên Bình; Dự án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 diện tích đất dọc hai bên bờ 

sông thị trấn Nguyên Bình và khu vực chợ Phia Đén để xây dựng dự án phát triển 

quỹ đất. 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai tổ 

chức khởi công các công trình được giao vốn. Đẩy mạnh thực hiện các Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 

2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2021-2025. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công 

thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các 
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nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng 

thi công công trình trên địa bàn. 

4. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tăng cường quản 

lý bảo vệ, khai thác hợp lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự hài hòa 

giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tập trung giải quyết tốt 

công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, nhất là cơ sở hạ 

tầng giao thông, đô thị, các dự án phát triển du lịch dịch vụ... để tạo thuận lợi 

trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giải quyết các đơn thư tranh chấp 

đất đai thuộc thẩm quyền.  

5. Công tác quản lý, điều hành ngân sách và các tổ chức tín dụng 

Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị tăng cường công tác thu 

ngân sách của Huyện uỷ; Triển khai đồng bộ các giải pháp về thu thuế; quản lý 

chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp trốn, lậu thuế; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 

giao. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả; quản lý ngân sách đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát và 

công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước. 

6. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã 

Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

việc tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất, kinh doanh....Khuyến khích tăng 

cường sự hợp tác, liên kết để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao 

năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Thường xuyên nắm bắt những khó 

khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã và có giải pháp tháo gỡ kịp thời để các đơn vị 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.  

7. Văn hóa - Thể thao 

Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống gắn với phát triển du lịch huyện Nguyên Bình. Phát huy và giữ gìn bản sắc 

văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả 

các điểm du lịch trên địa bàn như: điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao (xã Quang 

Thành), dãy nhà trình tường Nà Rẻo, xóm Tam Hợp, Vườn trúc Bản Phường, đỉnh 

ngắm cảnh Phia Oắc (xã Thành Công); Đầu tư 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. 

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn 

với xây dựng nông thôn mới"; xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, khu 

dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi 

mặt đời sống Nhân dân. Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng 
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cao thể chất và sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa, 

môi trường văn hóa lành mạnh trong từng xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, 

trường học và mỗi gia đình. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông 

tin tuyên truyền; phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục; tăng cường 

công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.  

8. Giáo dục và Đào tạo 

Huy động các nguồn lực củng cố và tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở 

giáo dục; tập trung đầu tư xây dựng phòng học, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà ở 

cho học sinh bán trú. Tập trung đầu tư thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 

01 Trường đạt chuẩn Quốc gia. 

Tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt việc học tập suốt đời nhằm phát huy 

truyền thống hiếu học của dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và 

phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của 

giáo dục thường xuyên. Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Trung tâm học tập 

cộng đồng tại các xã, thị trấn.  

11. Y tế, phòng chống dịch Covid-19 

Chỉ đạo tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo 

của cấp trên và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, đặc biệt là đại dịch COVID-

19. Chú trọng hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế dự phòng. 

Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng cao y đức, đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý và khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiến tới 

toàn dân tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Triển khai có hiệu quả các biện pháp 

kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì các Trạm Y tế xã đã đạt chuẩn Quốc gia 

về y tế xã. 

12. Lao động việc làm và an sinh xã hội 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Huy động tối đa mọi 

nguồn lực để thực hiện kế hoạch giảm nghèo, sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đạt 

hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo để cải 

thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người 

nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi Người có công; đẩy 

mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" nhằm huy động 

mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật 

chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Thực hiện có hiệu quả các chính 

sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bình đẳng giới; đẩy mạnh 

phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự xã hội, nâng cao đời sống của 
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người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu 560 

hộ thoát nghèo. 

13. Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng 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 

2023; đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển 

lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 – 2025. Tăng cường triển khai thực hiện 

Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; duy 

trì Trang thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. 

14. Công tác Dân tộc – Tôn giáo 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách, 

chương trình, dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên đôn đốc 

các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở (thiên tai) 

trước mùa mưa lũ; cung cấp thông tin thời sự, thăm hỏi, tặng quà người có uy tín 

theo đúng quy định. Tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn. 

15. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

Tăng cường, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,…theo hướng 

đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chức danh, vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và quy 

hoạch đã được Huyện ủy phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức phù hợp với tổ chức bộ máy các cấp. Triển khai các giải pháp 

nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, kiểm tra đột xuất 

về kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng kịp thời, đúng theo quy định. 

Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; tiến hành thanh tra đột xuất, 

thanh tra chuyên đề, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả xử lý 

các vụ việc; xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng,...; thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Thường xuyên kiểm 

tra, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định 

16. Công tác đối ngoại  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch, 

danh lam thắng cảnh của huyện, xây dựng tinh thần cởi mở, gắn kết giữa cộng 
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đồng người Việt Nam ở nước ngoài với địa phương; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài là người địa phương thực hiện các hoạt 

động thăm thân, sinh sống và sản xuất kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, luôn 

cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các trường hợp lợi dụng chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 

các hoạt động bảo hộ công dân trong theo đúng quy định của pháp luật. Duy trì 

thực hiện tốt và phát triển các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với tổ chức nước ngoài 

để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

17. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 

"Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với quốc phòng - an ninh, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ 

huyện vững mạnh. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chủ động đấu tranh làm 

thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và kẻ xấu. Quan tâm xây 

dựng và nâng cao Chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Làm tốt 

công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ 

chủ chốt các cấp. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng, chất 

lượng. 

Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị, 

các ngày lễ lớn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn, giảm thiểu tai nạn giao thông. Nâng cao chất 

lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện./. 
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