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TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Trong tháng 10 năm 2022, hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND)
huyện, Chủ tịch UBND huyện tập trung giải quyết những vấn đề được dư luận
và xã hội quan tâm, nổi bật là: Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức hội nghị triển khai công tác
tuyển quân năm 2023; Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm
2022; Hội nghị sơ kết 9 tháng 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; tổ chức đoàn diễn viên quần chúng
tham gia liên hoan hát then đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ 3 năm 2022; kiểm tra
các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú trên địa bàn; bế mạc huấn
luyện tự vệ khối cơ quan năm 2022... Chỉ đạo các xã, thị trấn, ngành nông
nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; tăng cường phòng chống
cháy rừng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra
vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm,
dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Quan tâm chỉ đạo, giải
quyết tốt công tác môi trường, an sinh xã hội, công tác an ninh quốc phòng, trật
tự an toàn xã hội.
Trong tháng 10, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tiếp nhận, xử lý
1.171 văn bản đến và 588 văn bản đi.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Về kinh tế
1.1. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới
Chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp và nông
thôn bám sát tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo cơ sở nạo vét, sửa chữa
mương phai, đập chủ động tích nước để phục vụ cho sản xuất. Tuyên truyền
nhân rộng các mô hình đã thành công ra diện rộng, sử dụng các loại giống cây
trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời vận động nhân dân gieo
trồng, chăm sóc đúng thời vụ, thực hiện các biện pháp KHKT, tiếp tục theo dõi
các mô hình cây lâm nghiệp và cây ăn quả đã triển khai từ các năm trước. Tiến
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độ gieo trồng của một số loại cây chính như sau: Lúa mùa thu hoạch: 375
ha/1.580,6 ha KH, đạt 23,73% KH; Ngô thu thu hoạch 20 ha/455,6 ha KH, đạt
4,3% KH; Lạc hè thu thu hoạch ha 7 ha/152,3 ha KH, đạt 4,5% KH; Đỗ tương
thu hoạch 15 ha/44,92 ha KH, đạt 33,3% KH; Thạch đen thu hoạch: 496,96
ha/496,96 ha KH, đạt 100% KH; Rau các loại trồng: 40 ha.
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại bắt đầu từ ngày 13/7/2022
trên địa bàn các xã Vân Trình, Đức Xuân, Quang Trọng, Lê Lợi, tính đến thời
điểm 30/9/2022 đã tiến hành tiêu hủy 250 con lợn với tổng trọng lượng 13.094
kg và do thời tiết chuyển mùa nên đàn lợn bị mắc thêm các bệnh tụ huyết trùng,
ỉa phân trắng, lép tô, viêm phổi. Đàn trâu, bò và gia cầm không có dịch bệnh xảy
ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình
dịch bệnh tại cơ sở.
Thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; truy cập trang web cảnh báo cháy rừng để
nắm bắt và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Trong tháng 10, trên địa bàn
huyện không để xảy ra cháy rừng và vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện trồng
rừng tập trung năm 2022 đến nay được 351,5 ha/475 ha KH, đạt 74% KH; trồng
cây phân tán: 26.000 cây/30.000 cây KH, đạt 86,6% KH.
Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí thực hiện Chương trình xây
dựng Nông thôn mới, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình, tăng
cường tuyên truyền vận động các cấp các ngành và nhân dân chung tay xây
nông thôn mới. Kết quả thực hiện đến nay xã Đức Long và xã Lê Lai giữ vững
danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao;
đạt từ 10-15 tiêu chí: 07 xã; đạt 09 tiêu chí: 04 xã; bình quân toàn huyện đạt 11,7
tiêu chí/xã (giảm trung bình 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2021, nguyên nhân là do
một số chỉ tiêu trong bộ tiêu chí giai đọan 2021-2025 có thay đổi và khó thực
hiện hơn so với giai đoạn trước).
1.2. Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tính đến thời điểm báo
cáo đạt 6,503 tỷ đồng, bằng 89,08% KH năm. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi
công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng; xác định nguồn hàng,
cự ly vận chuyển giá vật liệu đến chân công trình đối với 33 công trình; thẩm
định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán xây dựng đối với 10 công trình; tổ chức
ngiệm thu công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên quý III năm 2022 đối với 05
tuyến đường huyện quản lý.
Thực hiện kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện công tác khắc phục hậu
quả sạt lở đường Tỉnh 219 (Đoạn Ngườm Kim), hiện nay khối lượng thực hiện
đã đạt 95%. Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức giải tỏa hành lang ATGT, ra quân
kiểm tra, xác định vi phạm, các hộ gia đình lấn chiếm lòng lề đường. Kiểm tra,
xử lý các trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các
tuyến đường tỉnh 209, QL34B thuộc địa phận huyện Thạch An (các xã Canh
Tân, Quang Trọng, Minh Khai, Đức Xuân).
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1.3. Thương mại – Dịch vụ
Tình hình thị trường trên địa bàn trong tháng không có biến động nhiều về
nguồn cung và giá cả. Các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu cho
người tiêu dùng. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, không
có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong tháng giá mặt hàng
xăng, dầu tăng giảm biến động theo chu kỳ giá thị trường, tuy nhiên nguồn cung
xăng, dầu trên địa bàn không có diễn biến bất thường vẫn đảm bảo cung cấp cho
người tiêu dùng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được áp dụng thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hoạt động kinh doanh trên
địa bàn đang phục hồi dần nên hoạt động thương mại có chiều hướng tăng trưởng
tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Trong tháng 10, tại lối mở
Nà Lạn, xã Đức Long không phát sinh hoạt động hàng hóa xuất nhập khẩu.
1.4. Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, giải ngân
Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đồ án
điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê. Hướng dẫn UBND các xã thực
hiện công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn. Tăng cường công
tác quản lý kế hoạch vốn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo quy
định. Tính đến thời điểm báo cáo vốn chi đầu tư phát triển đã giải ngân được
14.899/17.499 triệu đồng, đạt 85,1% kế hoạch; nguồn bổ sung vốn đầu tư trong
năm đã giải ngân được 12.793/18.400 triệu đồng, đạt 69,5% kế hoạch.
1.5. Tài chính, tiền tệ, tín dụng
Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế; thực
hiện thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân
sách nhà nước. Kết quả tổng thu ngân sách tính đến 13/10/2022 được
343.318/379.241 triệu đồng, đạt 90,53% dự toán, trong đó: Thu ngân sách trên
địa bàn được 9.076/16.830 triệu đồng, đạt 53,93% DT (thu ngân sách huyện
hưởng đạt 6.797/13.785 triệu đồng, bằng 49,31% KH).
Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ
chi thường xuyên theo dự toán và tiến độ; công tác quản lý chi ngân sách được
tăng cường, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. Tổng chi tính đến ngày 13/10/2022
được 228.052/357.178 triệu đồng, bằng 63,85% DT; trong đó, chi thường xuyên
ngân sách là 199.988/357.079 triệu đồng, bằng 56,01% DT. UBND huyện đã điều
hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện kiểm
soát chi chặt chẽ đúng định mức, chế độ nhà nước quy định.
Các ngân hàng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ và tín dụng theo chỉ
đạo của Ngân hàng cấp trên.
1.6. Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể
Đến nay, kinh tế tập thể của huyện có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình
phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh
tế xã hội. Trên địa bàn huyện Thạch An hiện nay có trên 49 doanh nghiệp đang
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hoạt động đầu tư vào các chương trình, dự án khác nhau. UBND huyện luôn tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút nguồn lực từ bên ngoài cũng như khuyến
khích các đơn vị thành lập mới các doanh nghiệp. Trong tháng 10, không có hợp
tác xã được thành lập mới.
1.7. Tài nguyên và Môi trường
Trong tháng tiếp nhận 07 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, trong
đó ban hành 01 quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và
đang tiến hành thẩm định 06 hồ sơ còn lại; cấp đổi 39 giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất với tổng diện tích được cấp 114.662,4 m2. Thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng dự án đường giao thông theo phân cấp (đối với 01 công trình).
Tiếp tục thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022 và lập quy hoạch sử dụng
đất kỳ 2020 - 2030.
Công tác kiểm tra, quản lý khoáng sản chưa khai thác tại các điểm mỏ vàng
luôn được duy trì và báo cáo thường xuyên theo quy định, các Tổ công tác theo
quyết định của UBND huyện đều được tiếp nhận, bàn giao và lập sổ theo dõi đầy
đủ. Công tác kiểm tra tại các điểm khai thác đá được thực hiện thường xuyên.
Tiến hành kiểm tra và giám sát hoạt động vệ sinh môi trường tại thị trấn
Đông Khê và các xã trên địa bàn huyện đối với 04 cơ sở. Ký hợp đồng với đơn
vị chuyên môn thực hiện chương trình quan trắc kiểm soát ô nhiễm môi các cơ
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn (thực hiện lấy mẫu quan trắc đối với 11 cơ
sở) và quan trắc môi trường tự nhiên đối với 14/14 xã, thị trấn. Thường xuyên
kiểm tra, nhắc nhở Ban Quản lý chợ và Môi trường đô thị về công tác thu gom,
vận chuyển và xử lý rác tại bãi rác Slằng Kheo, xóm Nà Keng, xã Lê Lai. Mở 02
lớp tuyên truyền bảo vệ môi trường tại xã Lê Lai và Thị trấn Đông Khê.
2. Lĩnh vực Văn hóa, xã hội
2.1. Văn hóa, thể thao, du lịch
Đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch về chuyển đổi số, tổ công nghệ
số cộng đồng; tập huấn bồi dưỡng cho tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia
của 406/519 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng ở 14 xã, thị trấn. Xây dựng kế
hoạch và tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hoá, thông tin, kinh doanh dịch vụ
văn hóa, dịch vụ lưu trú năm 2022 trên địa bàn thị trấn Đông Khê và xã Lê Lai.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng quý
VI năm 2022. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá" huyện Thạch An; hướng dẫn xét, tặng danh hiệu "Gia đình văn
hóa", "Xóm văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" năm 2022. Ban hành Kế hoạch tổ
chức cuộc thi sáng tác ảnh, clip nghệ thuật về Thạch An với chủ đề "Vẻ đẹp vùng
đất, con người Thạch An "; trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xếp
hạng Danh thắng Động Ngườm Pục, xã Lê Lợi là Danh thắng cấp tỉnh.
Tham dự Liên hoan Hát then - Đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III (kết quả
xếp thứ 7/10 đoàn tham dự). Thành lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể
dục thể thao các cấp tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022, với 10/15 môn thi đấu,
98 vận động viên, kết quả xếp thứ 10/16 đoàn tham dự.
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2.2. Y tế
Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về
công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trong tình hình hiện nay. Chủ động xây dựng phương án đáp ứng kịp
thời diễn biến dịch tại địa phương, thực hiện cách ly y tế để theo dõi sức khoẻ
đối với công dân trở về từ các vùng ổ dịch trong nước. Tổ chức triển khai tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày
13/10/2022, huyện Thạch An ghi nhận 7.155 trường hợp dương tính với SARSCoV-2, trong đó 7.151 ca mắc được ghi nhận tại huyện (xã Đức Thông 361 ca,
thị trấn Đông Khê 1.687 ca; xã Kim Đồng 587 ca; xã Minh Khai 492 ca; xã Đức
Xuân 461 ca; xã Quang Trọng 503 ca; xã Vân Trình 422 ca; xã Lê Lai 426 ca;
xã Canh Tân 601 ca; xã Trọng Con 286 ca; xã Đức Long 409 ca; xã Lê Lợi 366
ca; xã Thái Cường 196 ca; xã Thụy Hùng 243 ca; Cơ sở thu dung điều trị F0 tại
Khu doanh trại quân đội Bản Dăm (Tân Việt, Lê Lai) 05 ca; Khu cách ly Trung
tâm Y tế 102 ca; Trạm Kiểm soát dịch COVID-19 Quốc lộ 4A 02 ca) và 04 ca
được ghi nhận là công dân từ các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn huyện; các
trường hợp F0 đã được cách ly tại nơi cư trú theo quy định, tình hình sức khỏe
các F0 cơ bản ổn định; có 7.154 trường hợp F0 đã được kết thúc thời gian cách
ly và tiếp túc theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú; đang thực hiện cách ly, theo dõi
01 trường hợp còn lại. Tính đến thời điểm báo cáo, huyện đã tổ chức tiêm vắc
xin phòng chống COVID-19 cho 24.129/24.318 người trong độ tuổi tiêm chủng
(từ 12 tuổi trở lên; bao gồm cả đối tượng vãng lai), tăng mức độ bao phủ vắc xin
trên toàn huyện đạt 99,22%. Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm chủng là
3.389/3.659 trẻ (bằng 92,62%).
Trong tháng, có xảy ra một số bệnh dịch thông thường như: cúm (92 ca),
tiêu chảy (53 ca), các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện và điều trị, xử lý
kịp thời. Công tác khám chữa bệnh được duy trì ổn định, chất lượng khám chữa
bệnh được củng cố thường xuyên; thực hiện đúng các chế độ chính sách cho
người bệnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Kết
quả, tổng số lần khám chữa bệnh được 2.691 lần; thực hiện 537 lần các xét
nghiệm; tổng số lượt điều trị nội trú 275 lượt, số lượt điều trị ngoại trú 45 lượt.
Tiến hành kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh
doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện. Kết
quả 44/44 cơ sở được kiểm tra đạt tiêu chuẩn.
Chỉ đạo các đơn vị y tế duy trì thực hiện các chương trình mục tiêu y tế
Quốc gia, giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Phấn đấu mọi người dân được hưởng
dịch vụ y tế, đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh với mọi đối tượng. Thực
hiện tốt công tác CSSKSS - KHHGĐ.
2.3. Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường học thực hiện nề nếp chuyên môn, chương trình theo
chủ đề và đúng theo khung phân phối chương trình. Hướng dẫn các trường học
xây dựng kế hoạch chuyên môm ba bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xây
dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Sắp xếp luân chuyển hợp lý, bố trí lãnh đạo,
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giáo viên, nhân viên, phục vụ công tác giảng dạy của từng bậc học và sắp xếp
giáo viên dạy liên trường đảm bảo đủ giáo viên trong năm học 2022 - 2023. Ban
hành công văn hướng dẫn các cuộc thi đối với giáo viên, học sinh năm học 2022
– 2023. Tiến hành kiểm tra đột xuất Trường mầm non và Trường tiểu học Canh
Tân về công tác quản lý và giảng dạy.
Tổng hợp, trình Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện xét học sinh thụ
hưởng các chế độ bán trú, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo; tổng hợp đề nghị
UBND tỉnh tặng Bằng khen các giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn. Các đơn vị tiến hành điều tra và cập nhật số liệu phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ, cập nhật số liệu điều tra từ 0 - 60 tuổi. Triển khai và
tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.
2.4. An sinh xã hội và việc làm
Thực hiện chi trả đúng, kịp thời, đầy đủ các khoản trợ cấp cho các đối
tượng chính sách đảm bảo quy định. Tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp
có mức sống trung bình trên địa bàn huyện. Tổng hợp, triển khai thực hiện các
dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và
giai đoạn 2021-2025. Cập nhật, tổng hợp thường xuyên tiến độ thực hiện xóa
nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đúng đối
tượng theo quy định.
Hướng dẫn xác định tiêu chí tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh
tế chủ lực trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 2025. Thông báo thời gian nhập học khóa đào tạo tiếng Hàn năm 2022; thông
báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS
lần 02 năm 2022. Tổ chức sự kiện “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam” năm
2022. Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2022. Xây dựng Kế
hoạch tổ chức khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động trên
địa bàn huyện đến năm 2023.
2.5. Thông tin và tuyền thông
Thực hiện tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước; tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành. Phản ánh các sự kiện trên mọi lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã
hội của huyện. Tổng số tin, bài đã phát sóng tuyên truyền trong tháng 10 được 12
chương trình, 55 tin, bài. Tiếp phát sóng đài Truyền hình Việt Nam được 105 giờ.
2.6. Công tác dân tộc
Tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc ổn định, không xảy
ra các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong quần chúng nhân dân; thường xuyên bám sát
cơ sở, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên tuyền vận động nhân
dân thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước,
kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực
hiện. Tổ chức cấp phát các loại báo, tạp chí theo quy định, đầy đủ, kịp thời đến đối
tượng thụ hưởng trên địa bàn các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
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3. Quốc phòng, an ninh
Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; ban hành các
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung theo quy định, quá trình huấn luyện chấp
hành nghiêm kỷ luật, quy định. Duy trì nghiêm túc quy chế phối theo Nghị định
03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Tổ chức hội nghị triển khai
công tác tuyển quân năm 2023; tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động
và Hội thi tiểu đội Dân quân thường trực năm 2022 theo kế hoạch, đạt kết quả
cao; tổ chức bế mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2022 cho 18 chiến sỹ tự
vệ thuộc khối cơ quan Huyện ủy và UBND huyện.
Tình hình An ninh biên giới trên địa bàn luôn giữ vững ổn định, không
phát hiện vụ việc, hiện tượng phức tạp xảy ra liên quan đến an ninh quốc gia.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long thường xuyên tiến hành tuần tra và
cử lực lượng giám sát tại thực địa các mốc biên giới. Phía Trung Quốc không có
các hoạt làm động ảnh hưởng hay vi phạm chủ quyền và lãnh thổ nước ta. Quan
hệ giữa chính quyền địa phương, các ngành và nhân dân hai bên biên giới được
củng cố và phát triển.
Trong tháng, tình hình an ninh nông thôn, an ninh dân tộc tại địa bàn các
xã, thị trấn ổn định. Tình hình an ninh chính trị nội bộ ổn định, đội ngũ Đảng
viên, cán bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tiếp tục được
triển khai sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, tình hình lộ, lọt bí mật Nhà
nước không xảy ra. Tổng số tin tiếp nhận giải quyết trong kỳ 09 tin liên quan
đến tội phạm; trong đó đã xử lý 06 tin và tiếp tục giải quyết 03 tin còn lại.
Trong tháng, trên địa bàn huyện không xảy ra phạm pháp hình sự, xử lý vi
phạm hành chính 01 vụ/02 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản” với số tiền
phạt 5.000.000đ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đang tiếp
tục điều tra 03 vụ việc. Tội phạm và hành vi phạm pháp luật về kinh tế: Xử phạt
vi phạm hành chính 01 vụ/01 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ, với số tiền phạt 1.500.000đ. Các hành vi vi phạm pháp luật về
môi trường: đã phát hiện 01 vụ/01 đối tượng vận chuyển lâm sản trái pháp luật,
thu giữ 62 khúc gỗ tròn cắt khúc, khối lượng: 2,684 m3, hiện vụ việc đang được
điều tra, xử lý theo quy định. Xử phạt VPHC về lĩnh vực giao thông đường bộ 59
trường hợp, tổng số tiền phạt 99.825.000đ nộp vào ngân sách nhà nước; khởi tố
02 vụ/01 bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; để xảy
ra 01 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm 01 người chết; 01 người bị thương. Công
tác tạm giam, tạm giữ, bảo vệ phiên toà, đưa đi thi hành án luôn đảm bảo an toàn;
chế độ chính sách, quyền con người bị tạm giam, tạm giữ ổn định, tình trạng trốn,
đánh nhau, tự sát trong nhà tạm giữ không xảy ra. Thường xuyên cử cán bộ xuống
địa bàn cơ sở kiểm danh, kiểm diện các đối tượng tù tha, án treo. Thực hiện tốt
công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, tăng cường công tác nắm tình
hình, quản lý địa bàn, nắm số hộ, số người; quản lý tốt các ngành nghề kinh
doanh có điều kiện về ANTT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Thủ
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tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, tính đến thời điểm báo cáo đã thu nhận
được 26.041/26.528 hồ sơ đề nghị cấp CCCD (đạt 98,16% KH). Thực hiện cấp tài
khoản định danh điện tử cho 5.832 trường hợp.
4. Công tác Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra
4.1. Nội vụ
Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ,
công chức phù hợp với trình độ, năng lực và đề án vị trí việc làm đã được phê
duyệt. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân huyện về Đề án giải thể
phòng Y tế. Quyết định xử lý kỷ luật đối với 01 viên chức giáo viên; thông báo
kết quả xét phương án viên chức giáo viên, nhân viên tăng cường, dạy liên
trường năm học 2022 - 2023. Hướng dẫn xây dựng quy hoạch viên chức quản lý
trường học nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; rà soát bổ sung quy hoạch
nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 (năm 2022).
Ban hành các văn bản thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Đăng ký nhu cầu bồi
dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho 04 công chức cấp huyện.
Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng đối với giáo viên đang công tác tại vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; kiện toàn lại
khối thi đua các đơn vị trường học năm 2022 - 2023; khen thưởng thành tích
trong huấn luyện quân sự tự vệ cơ quan năm 2022 cho 02 tập thể, 04 cá nhân.
Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt
công tác CCHC năm 2022 theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, chấp hành
nghiêm kỷ luật kỷ cương, văn hóa công vụ. Quyết định ban hành danh mục hồ
sơ năm 2022 của UBND huyện Thạch An. Ban hành Quyết định chương trình
phát triển Thanh niên huyện Thạch An giai đoạn 2021 - 2030.
4.2. Tư pháp
Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy
phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, xã. Thực hiện tuyên truyền văn
bản pháp luật được 09 cuộc với 1.028 lượt người nghe. Công tác hoà giải ở cơ sở:
Tổng số vụ việc: 08 vụ, trong đó 04 vụ việc hòa giải thành và đang tiến hành xác
minh 04 vụ việc còn lại. Thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp, cấp giấy khai
sinh cho 19 trường hợp, đăng ký kết hôn 11 trường hợp, khai tử 15 trường hợp;
thay đổi, Cải chính, bổ sung hộ tịch 05 trường hợp. Chứng thực 2.683 trường hợp.
4.3. Thanh tra - giải quyết khiếu nại tố cáo
Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 03 cuộc (thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 03
công trình) và tiến hành xác minh theo nội dung 02 đơn khiếu nại của giáo viên
trường Mầm non Canh Tân và trường Tiểu học Canh Tân về công tác quản lý tài
chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị trường học. Thực hiện
công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Trong tháng 10,
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không phát sinh lượt tiếp công dân, không có đơn thư tố cáo. Ban hành văn bản
về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh
giá phòng chống tham nhũng và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
theo đúng quy định.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, trong tháng 10 các cấp, các ngành đã tích cực chủ động xây
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tình hình
kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp
đảm bảo thời vụ; thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo; công tác
giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, chất lượng
dịch vụ ngày càng được nâng cao; công tác chăm lo cho các đối tượng chính
sách và bảo đảm an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh
được đảm bảo giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như thu ngân
sách trên địa bàn, thu ngân sách huyện hưởng và chi thường xuyên ngân sách
còn đạt thấp, tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, vi phạm về trật tự an toàn
giao thông vẫn diễn ra…
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 11 NĂM 2022
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới
Tập trung chỉ đạo bà con thu hoạch, bảo quản sản phẩm cây trồng vụ mùa,
chăm sóc rau màu vụ đông. Tăng cường vận động các xã, thị trấn tuyên truyền
thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Cung ứng giống,
phân bón đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, số lượng. Tăng cường đoàn liên
ngành kiểm tra, thanh tra giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm,
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật theo kế hoạch, ngăn chặn những sản phẩm
kém chất lượng trên địa phương. Hướng dẫn tập huấn kỹ thuật gieo trồng, thâm
canh tăng năng suất, và hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật
nuôi, sử dụng cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện dịch chuyển
mùa vụ nhằm tăng vòng quay đất canh tác. Trú trọng chỉ đạo tu sửa nạo vét
mương phai, tích nước ao, hồ đập chuẩn bị nước cho sản xuất. Tập trung chỉ
đạo, xây dựng mới, nhân rộng mô hình đã thành công ra diện rộng; thường
xuyên thăm đồng ngay từ đầu vụ để phát hiện dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ số
thuốc để phục vụ nhân dân, hướng dẫn nhân dân phòng trừ dịch bệnh hại kịp
thời. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện dự án, chỉ đạo
quyết liệt công tác trồng rừng năm 2022, thực hiện tốt công tác chăm sóc rừng
trồng thay thế theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung thực hiện các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

10
2. Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa
bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư
xây dựng công trình trên địa bàn huyện tuân thủ các quy định hiện hành về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác duy
tu bảo dưỡng thường xuyên quý IV/2022. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ các công trình
khởi công mới năm 2022 khi có kế hoạch chỉ tiêu vốn được giao và hoàn thành
công tác GPMB các công trình đảm bảo thời gian. Tổ chức đấu thầu 02 dự án:
Công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu trên đường GTNT do huyện
Thạch An quản lý giai đoạn 2022 - 2025 và Cổng chào hai đầu thị trấn Đông
Khê. Tăng cường công tác kiểm tra các tuyến giao thông trên địa bàn để đảm bảo
giao thông thông suốt và thực hiện tốt công tác bảo trì đường bộ theo quy định.
Kiểm tra xử lý khắc phục các công trình xây dựng bị thiệt hại khi có mưa lũ.
3. Thương mại – dịch vụ
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thương mại và dịch vụ trên địa bàn.
Kiểm tra hoạt động sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng thông thường, các hoạt
động kinh doanh thương mại. Tổ chức tốt việc hoạt động kinh doanh tại các chợ
trên địa bàn. Thực hiện cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá cho các hộ kinh doanh
theo phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng
ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng lậu và hàng
kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp,
trang thiết bị y tế. Tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực hiện tốt các quy định trong kinh doanh.
4. Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, giải ngân
Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các công trình khởi công mới và triển
khai các công trình, dự án đầu tư mới trong năm 2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản
lý dự án, kiểm tra đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng. Đôn đốc các nhà thầu
thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đảm bảo thời gian theo hợp đồng.
5. Tài chính, tiền tệ, tín dụng
Tăng cường các biện pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo thu ngân sách
trên địa bàn, rà soát các nguồn thu, quản lý công tác thu, chi đúng theo quy định,
đảm bảo tiến độ thu ngân sách và các nguồn chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của
địa phương, thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện các biện
pháp đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo kịp thời các
khoản chi ngân sách theo dự toán. Kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách,
thực hiện có hiệu quả pháp lệnh chống lãng phí và tiết kiệm chi ngân sách. Quản
lý tốt kho quỹ huy động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường
công tác kiểm tra các đối tượng hay có dấu hiệu vi phạm Luật thuế, như cố tình
chây ì nợ đọng thuế, trốn lậu thuế. Bám sát các mục tiêu, chương trình phát triển
kinh tế - xã hội của huyện, làm tốt công tác thanh toán, thu ngân sách qua hệ
thống Ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi.
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Tiếp tục hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện kê khai theo đúng
luật định, phấn đấu quản lý đưa hết số đối tượng sản xuất kinh doanh trên địa
bàn vào bộ thuế, chấm dứt tình trạng thất thu về đối tượng nộp thuế. Thực hiện
pháp lệnh về phí, lệ phí và các loại thu khác, nhất là đối với các xã có chợ phiên.
6. Phát triển kinh tế tập thể
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp
luật, vai trò và các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả. Chú trọng
tuyên truyền, tập huấn cho các tầng lớn nhân dân, thành viên HTX hiểu rõ, hiểu
đúng bản chất, nguyên tắc và pháp luật về HTX, cơ chế quản trị, điều hành và
kiểm soát hoạt động của HTX.
7. Tài nguyên và môi trường
Tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục chuyển quyền và chuyển mục đích sử
dụng đất theo quy định của pháp luật; đăng ký bổ sung danh mục thu hồi đất vào
kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
tiếp tục thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất
kỳ 2020 – 2030; kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện; thực
hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo phân cấp. Thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước về tài nguyên nước; đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành
nghề khoan nước dưới đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Thường xuyên kiểm
tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền sâu
rộng trong toàn thể nhân dân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tiếp
tục hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường thuộc chương trình
mục tiêu quốc gia; tiến hành kiểm tra công tác môi trường các cơ sở khai thác
vật liệu xây dựng và khai thác đá.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về văn hoá - thể thao và du
lịch trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của địa phương
và đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi
số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và
người dân, phát triển chính quyền điện tử. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các cơ
sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú, Karaoke thực hiện đúng quy định của
nhà nước. Thực hiện bình xét các danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa năm 2022.
Tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống các dân tộc. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh kiểm kê, sưu tầm các giá trị văn
hóa dân tộc Mông. Hướng dẫn thành lập các đội văn nghệ trên địa bàn huyện.
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2. Y tế
Nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị khám chữa bệnh; thực hiện tốt
chính sách bảo hiểm y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về thuốc, vật tư y tế, cơ
sở vật chất phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh của
nhân dân. Tăng cường công tác quản lý bệnh nhân, giám sát, chỉ đạo, giúp đỡ
Trạm Y tế cấp xã về công tác khám chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn y
tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; tiếp tục
thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh hoạt động công tác DS-KHHGĐ trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mô hình đề án
nâng cao chất lượng giống nòi trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác truyền
thông giáo dục sức khỏe và công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực
phẩm cho nhân dân.
3. Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo duy trì nề nếp chuyên môn, tổ chức thăm lớp dự giờ, thao
giảng cấp trường. Chuẩn bị hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để Sở Giáo dục
và Đào tạo kiểm tra công nhận. Các trường học tổ chức các hoạt động văn hoá,
văn nghệ, thể dục thể thao, thu đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11. Nhập báo cáo dữ liệu Kiểm định chất lượng giáo dục năm
2022. Tổ chức kiểm tra một số đơn vị theo kế hoạch kiểm tra năm học 2022 2023. Tổ chức ra đề và kiểm tra giữa học kỳ đối với bậc tiểu học.
4. An sinh xã hội và việc làm
Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách
của trung ương, của tỉnh về chính sách cho người lao động, người có công và
bảo trợ xã hội, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện;
tư vấn, giới thiệu việc làm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; thực hiện tốt
chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo bền vững; bảo trợ xã hội; bảo vệ
trẻ em, bình đẳng giới. Ban hành kế hoạch rà soát số liệu trẻ em trên địa bàn
huyện năm 2022 và Kế hoạch vận động Quỹ hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ
mồ côi huyện năm 2022.
5. Thông tin – Truyền thông
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể
thao, du lịch, thông tin truyền thông trên địa bàn huyện. Tuyên truyền đường lối,
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên sóng phát thanh.
Tiếp tục tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, tỉnh và diễn biến tình
hình dịch bệnh tại các địa phương trong cả nước.
6. Dân tộc
Đôn đốc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có hiệu quả,
tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối
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của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về dân tộc. Ban hành các văn bản
theo chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương và thực
hiện tốt các chính sách dân tộc như các danh mục đầu tư về cơ sở hạ tầng, các
tiểu dự án, Quyết định 498/QĐ-TTg, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH
Thường xuyên giáo dục, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; các chỉ thị,
nghị quyết, quy định của cấp trên đến mọi quân nhân. Thực hiện nghiêm các chế
độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, quân số trực đảm bảo đúng theo quy định.
Duy trì nghiêm túc quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày
05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên
phòng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ năm 2023; chuẩn bị công tác huấn luyện và thực hành huấn luyện các đối
tượng theo kế hoạch; chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng chống cháy rừng tại
xã Trọng Con.
Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc
tình hình ANCT, TTATXH không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là tình hình
an ninh biên giới, an ninh nội địa, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh
dân tộc, tôn giáo, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số. Chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm
về hình sự, kinh tế, ma túy; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt
động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, sản phẩm gia
cầm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện nghiêm các
kế hoạch, văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch
bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện việc cấp căn cước công dân, phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú,
làm sạch dữ liệu thông tin công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao
điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng nắm chắc tình hình
nội, ngoại biên, tình hình lực lượng vũ trang phía đối diện; tình hình trên biên
giới và hoạt động của các loại đối tượng; kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn,
giữ vững ổn định tình hình biên giới, địa bàn. Chấp hành, duy trì thực hiện
nghiêm túc công tác đối ngoại Biên phòng theo quy định. Chủ động trao đổi tình
hình với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng trong công tác quản lý bảo
vệ biên giới. Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long thường xuyên
kiểm tra, tuần tra, giám sát tại các mốc biên giới.
IV. CÔNG TÁC NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA
1. Nội vụ
Thông báo kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số
59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và theo yêu cầu nhiệm vụ công việc năm 2022.
Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức hưởng chế độ, chính sách theo
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Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. Hướng dẫn đánh giá
phân loại tập thể các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; cán bộ, viên chức
cấp huyện, xã năm 2022; Báo cáo chất lượng CBCCVC cấp xã năm 2022.
2. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản mới được ban hành; ban hành,
chỉ đạo về công tác chứng thực và công tác đăng ký hộ tịch. Tăng cường hướng
dẫn chỉ đạo, kiểm tra công tác nghiệp vụ tư pháp cơ sở và kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự
thuộc địa phương quản lý.
3. Thanh tra
Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp nhận
và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thanh tra đột xuất khi được cấp trên
giao; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,
quyết định xử lý sau thanh tra. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân theo thẩm quyền; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quyết
định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai các nhiệm vụ công tác phòng
chống tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của cấp trên.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và
phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Thạch An./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nông Thế Phúc

