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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Thực hiện Công văn số 1173/UBND-TH ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo, Nghị quyết trình Kỳ
họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII. Ủy ban nhân
dân huyện Thạch An báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2022 như sau:
Phần I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Năm 2022 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Thạch An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cũng là năm thứ hai thực
hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ
đầu năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tập trung rà soát, chỉ đạo tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội, nổi bật là: Ban hành Quyết định số
3767/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc
giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022;
Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 27/01/2022 về phát triển Kinh tế - xã hội
huyện Thạch An năm 2022; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về
việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,… Tiếp tục tăng
cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
COVID-19. Thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, các đối tượng
người có công, đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền
của dân tộc; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức các
hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 tạo không khí vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu tinh thần cho nhân dân; Tổ chức
Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn toàn huyện. Tiếp nhận và cấp
phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các hộ nghèo, hộ gia đình
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có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2022. Tổ
chức các hội nghị giao ban phối hợp 03 lực lượng Công an - Quân sự - Biên
phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ… Chỉ đạo các xã, thị
trấn, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân; tăng
cường công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh cho đàn 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.
Mặc dù tình hình thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 ảnh
hưởng đến sản xuất kinh doanh, giá cả thị trường biến động; tình hình tội phạm
vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... tác động không nhỏ đến công tác chỉ
đạo điều hành chung của huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự
giám sát của HĐND, sự phối hợp thống nhất của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể huyện, sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị và sự đồng thuận của nhân
dân với quyết tâm chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết lãnh đạo
của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện; UBND huyện đã nghiêm túc triển khai
quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách
nhà nước và đạt được những kết quả nhất định.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Về kinh tế
1.1. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới
Tập trung chỉ đạo gieo trồng, thu hoạch cây trồng vụ xuân, sản lượng
lương thực có hạt ước đạt 8.800,1/8.705 tấn, bằng 101,09% KH huyện và bằng
đạt 101,55% so với cùng kỳ1.
Chỉ đạo triển khai các điều kiện phục vụ sản xuất kịp thời vụ. Kiểm tra cơ
sở kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định. Triển khai các mô hình và tuyên
truyền nhân rộng ứng dụng các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất, giá trị
kinh tế cao vào sản xuất. Kịp thời phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi. Chỉ đạo nhân dân nạo vét, sửa chữa mương phai, đập chủ động tích nước để
phục vụ cho sản xuất. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông viên các xã, thị trấn 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, đặc
biệt là Đề án phát triển cây Lê vàng Đông Khê giai đoạn 2021 - 2025.
Trong đó:
- Thóc: 2.912,9 tấn đạt 102,4% so với KH huyện;
- Ngô: 5.887,2 tấn đạt 100,4% so với KH huyện;
- Đỗ tương xuân: Diện tích 8 ha TH/16 ha KH, đạt 50 % KH huyện;
- Lạc xuân: Diện tích 65 ha TH/65 ha KH, đạt 100,26 % KH huyện;
- Mía: Diện tích 36,1 ha TH/30 ha KH đạt 120,3% KH huyện;
- Thạch đen: Diện tích trồng 496,96 ha TH/375 ha KH đạt 132,50% KH.
1
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Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên
đàn gia súc, gia cầm và có phương án chống dịch kịp thời, hiệu quả. Trên đàn
lợn mắc vẫn còn xảy bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tiêu hủy 134 con, với tổng
trọng lượng 7.301 kg (tại các xã Kim Đồng, Canh Tân), đến nay đã công bố hết
dịch trên địa bàn huyện. Đàn trâu, bò ổn định không có dịch lớn xảy ra; tuy
nhiên để xảy ra chết rét 44 con trâu, bò, dê. Đàn gà không có dịch xảy ra. Tiếp
tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh
tại cơ sở, xây dựng kế hoạch tiêm phòng trên đàn gia súc gia cầm. Tiến hành
kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng.
Công tác bảo vệ rừng: Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, kiện toàn 15 ban chỉ huy phòng cháy chữa
cháy rừng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát địa bàn được phụ
trách quản lý và ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng trái phép. Tuy nhiên, trong
6 tháng đầu năm vẫn để xảy ra 03 vụ cháy rừng và xử lý 24 vụ vi phạm Luật
Lâm nghiệp. Công tác phát triển rừng: Chuẩn bị cây con đầy đủ để kịp thời cung
ứng cho các hộ gia đình trồng rừng. Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên
truyền và giao nhiệm vụ cho cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn, trực tiếp triển
khai và đôn đốc nhân dân thực hiện công tác trồng và chăm sóc rừng. Kết quả
trồng rừng tập trung ước thực hiện được 238,1 ha/475 ha, tỷ lệ đạt 50,1 % KH.
Trồng cây phân tán đã triển khai ở xã Thái cường, Canh Tân, Đức Long, kết quả
đã trồng được 21.000 cây/30.000 cây đạt tỷ lệ 70% KH; công tác trồng rừng tập
trung đã trình hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, thẩm định và phê
duyệt thiết kế trồng rừng (đợt 1) năm 2022, với tổng diện tích là 371,8 ha/475
ha, thiết kể các loài cây trồng có giá trị kinh tế cao và đảm bảo chức năng phòng
hộ. Tổ chức Tết trồng cây khối các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, đã trồng tập
trung được 250 cây Lê vàng tại khuôn viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp GDTX huyện; tại các xã, thị trấn trồng được 39.000 cây lâm nghiệp, cây ăn quả
tại các hộ gia đình và trường học.
Công tác thống kê thiệt hại do thiên tai: Do ảnh hưởng của các đợt mưa
kéo dài trong tháng 02, gây sạt lở 09 tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện,
tổng thiệt hại ước tính gần 02 tỷ đồng. Trong các ngày từ 09 - 12/5/2022 trên địa
bàn huyện xảy ra mưa to gây sạt lở đất và lũ quét ảnh hưởng đến hoa màu của
nhân dân tại các xã Đức Xuân, Quang Trọng, Minh Khai, Lê Lợi, Đức Long,
Trọng Con và thị trấn Đông Khê, gây thiệt hại 42,5 ha lúa, ngô, thạch đen, ruộng
lúa bị vùi lấp; 09 tuyến đường GTNT bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét. UBND
huyện đã chỉ đạo đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, bước đầu khắc phục hậu
quả do thiên tai gây ra.
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 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; xã Đức
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Xuân đạt 16 tiêu chí; 09 xã đạt 10-12 tiêu chí; 01 xã đạt 09 tiêu chí. Bình quân
tiêu chí toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí/xã.
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 3,145 tỷ đồng, bằng 43,08% KH năm. Tổ chức Hội nghị triển khai kế
hoạch công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022. Kiện toàn
Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015 và Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Thạch An
giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện phát triển lắp đặt mới cho 73 đối tượng sử dụng
điện; tính luỹ kế ký kết hợp đồng với 6.746 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
quản lý. Thực hiện kiểm tra, đấu nối và đưa vào vận hành 03 trạm biến áp mới
phục vụ chống quá tải; hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố điện cho người dân với
22 trường hợp. Thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng giờ trái đất năm 2022.
Thực hiện tốt công tác quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên địa
bàn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp,
triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản các công trình xây dựng mới, công trình cải
tạo, sửa chữa. Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình
được 07 công trình. Xác định nguồn hàng, cự ly vận chuyển giá vật liệu đến chân
công trình 41 công trình. Lập hồ sơ dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đường
huyện quản lý giai đoạn 2022 - 2025; cấp 10 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Lập hồ sơ dự toán, hoàn chỉnh hồ sơ công tác duy tu bảo dưỡng đường
huyện quản lý giai đoạn 2022 - 2025. Tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về hành
lang ATGT trên tuyến đường tỉnh 209, 209A, Quốc lộ 34B do Sở Giao thông
vận tải quản lý thuộc địa phận các xã Canh Tân, Quang Trọng, Vân Trình, Thụy
Hùng; thẩm định, xác minh khối lượng đất đá sạt lở do mưa lũ trên tuyến đường
Tỉnh lộ 219 đoạn Tát Trà (xã Kim Đồng) - Nà Cốc (xã Lê Lai); thẩm định hồ sơ
xin mở đường dân sinh vào đất rừng tại xã Thái Cường, xã Minh Khai. Đôn đốc
các xã tiếp nhận xi măng và tổ chức làm đường bê tông cấp thôn, xóm (đã cấp
639/639 tấn và có 13/13 xã hoàn thành).
1.3. Thương mại - Dịch vụ
Trên địa bàn thị trường hàng hóa đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu
người tiêu dùng, giá cả háng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung không
có nhiều biến động bất thường về giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Tình hình
dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến nên các hoạt động kinh doanh trên địa
bàn còn cầm chừng, chưa sôi động nhiều so với thời gian trước, mặc dù hàng
hóa trên địa bàn đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Thời điểm diễn ra dịp Tết
Nguyên đán lượng hàng hóa trao đổi trên thị trường sôi động hơn, sức mua của
thị trường tăng hơn so với các thời điểm khác trong năm. Thực hiện phát thông
báo kiểm tra định kỳ năm 2022 trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra 05 lượt, xử lý vi
phạm 01 vụ việc về lĩnh vực y tế, xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng.
Tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Trong tháng 5, tại lối
mở Nà Lạn, xã Đức Long không phát sinh hoạt động hàng hóa xuất nhập khẩu.
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1.4. Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, giải ngân
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ thị trấn Đông Khê, tiến
hành niêm yết công khai tại nhà văn hóa các xóm, tổ dân phố, trụ sở UBND thị
trấn Đông Khê và trên cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức họp ý kiến cộng
đồng dân cư về điều chỉnh bổ sung dự án 01 và dự án 02 thuộc Đồ án điều chỉnh
quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, tỷ lệ 1/2000. Tăng cường công tác quản lý
kế hoạch vốn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định. Chi
đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia tính đến thời điểm báo
cáo đã giải ngân được 5.376/18.499 triệu đồng, đạt 29,1% 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 20/5/2022: 181.392/379.241
triệu đồng, bằng 47,83% dự toán, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn được
3.606/16.830 triệu đồng, đạt 21,43% dự toán (thu ngân sách huyện hưởng đạt
2.932/13.785 triệu đồng, bằng 21,28% 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 20/5/2022
là 108.956/375.578 triệu đồng, bằng 29,01% DT; trong đó, chi thường xuyên
ngân sách là 103.275/349.734 triệu đồng, bằng 29,53% 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, các chương trình, chính sách tín dụng được tiếp tục
triển khai thực hiện. Nguồn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi
nhánh Thạch An tính đến ngày 20/5/2022 được 548.626 triệu đồng, tăng 8.267
triệu đồng, đạt 101,5% so với KH năm; dư nợ 240.464 triệu đồng, giảm 21.042
triệu đồng, bằng 92% KH năm. Tổng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Chính
sách xã hội được 234.835 triệu đồng, bằng 97% KH; tổng dư nợ 234.409 triệu
đồng, bằng 97% KH năm.
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 hiện nay có trên 33 doanh nghiệp đang hoạt động
và nhiều doanh nghiệp ngoài huyện khác đầu tư vào các công trình, dự án.
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
6 tháng đầu năm có 03 hợp tác xã được thành lập mới.
1.7. Tài nguyên và Môi trường
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Ban hành 03 kế hoạch về công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại
một số cơ sở sản xuất, sửa chữa xe máy; kiểm tra công tác bảo vệ tài nguyên
khoáng sản và kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với một số xã
trên địa bàn huyện (kiểm tra được 34 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa
bàn về quá trình sử dụng đất).
Trong 6 tháng đầu năm, tiếp nhận 49 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng
đất, trong đó đã ban hành 07 quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất; ban hành văn bản trả lời 34 hồ sơ không đủ điều kiện cho phép chuyển
mục đích; Rút hồ sơ 04 trường hợp và tiếp tục thẩm định 04 hồ sơ còn lại. Tiếp
nhận và đang trong quá trình thẩm định 01 hồ sơ xin giao đất. Cấp lần đầu giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất được 03 giấy, diện tích đã cấp 1.537,7 m2; cấp
đổi giấy chứng nhận được 89 giấy, tổng diện tích đã cấp giấy 184.683,7 m2. Xây
dựng kế hoạch và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo phân
cấp; thực hiện khắc phục hư hại công trình của người dân do quá trình thi công
làm ảnh hưởng. Ban hành 05 văn bản/05 vụ việc trả lời đơn kiến nghị, khiếu nại
của công dân liên quan đến sử dụng đất; 01 hồ sơ đang thụ lý, giải quyết. Hoàn
thành giao nộp kết quả thống kê đất đai năm 2021 theo quy định. Thực hiện
công tác thống kê đất đai năm 2022 và lập quy hoạch sử dụng đất kỳ 2020 2030. Thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo quy định.
Đăng ký bổ sung Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích
thực sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022
(đợt1) và kế hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện.
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. Trong thời gian Tết Nguyên đán UBND huyện đã chỉ đạo và giao
trách nhiệm cho cấp ủy Đảng, chính quyền 03 xã Canh Tân, Minh Khai và
Quang Trọng tổ chức lực lượng bảo vệ và ngăn chặn triệt để việc khai thác
khoáng sản trái phép tại 02 điểm mỏ Khau Sliểm (xã Minh Khai), Phiêng Đẩy
(xã Quang Trọng) và toàn bộ vùng đồng thuộc 03 xã nói trên. Công tác kiểm tra
tại các điểm khai thác đá được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra không có
hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra.
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các công
trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong năm 2022. Thường
xuyên kiểm tra, nhắc nhở Ban Quản lý chợ và Môi trường đô thị về công tác thu
gom, vận chuyển, xử lý tại bãi rác Slằng Kheo, xóm Nà Keng, xã Lê Lai. Ban
hành văn bản rà soát nhu cầu hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 17 thuộc chương trình
nông thôn mới. Trong quý I, có 01 cơ sở, doanh nghiệp đăng ký xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường.
2. Lĩnh vực Văn hóa, xã hội
2.1. Văn hóa, thể thao, du lịch
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn huyện.
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Bình xét và ban hành quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa năm 20212 và
đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 20223.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống
dịch COVID-19. Ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự
kiện lịch sử quan trọng năm 2022. Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào
TDĐK XDĐSVH năm 2022. Xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022)… Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về khảo sát, đánh
giá tiềm năng xây dựng làng du lịch cộng đồng các dân tộc huyện Thạch An tại
thôn Tục Ngã, xã Đức Xuân; xin ý kiến, đánh giá chuyên môn về lô gô biểu
tượng của huyện. Tổ chức thành công Liên hoan hát Then, Đàn tính huyện
Thạch An lần thứ II năm 2022 và đêm công diễn với sự tham gia của 13 đoàn
với hơn 100 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ
chức triển lãm tranh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phối hợp với Đội chiếu phim - Trung tâm Văn hóa và Thông tin, du lịch tỉnh
Cao Bằng chiếu phim vùng cao được 36 buổi tại các xóm trên địa bàn huyện.
Trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động văn hóa, thể thao không được tổ chức
để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
với sự tham gia của 450 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện và các
môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao huyện Thạch An lần thứ
IX (giai đoạn 02).
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
20/5/2022, huyện Thạch An ghi nhận 6.908 trường hợp dương tính với SARSCoV-2. Trong đó, 6.920 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó,
6.916 ca mắc được ghi nhận tại huyện (Xã Đức Thông 357 ca, thị trấn Đông
Khê 1.640 ca; xã Kim Đồng 575 ca; xã Minh Khai 475 ca; xã Đức Xuân 447 ca;
xã Quang Trọng 463 ca; xã Vân Trình 100 ca; xã Lê Lai 415 ca; xã Canh Tân
587 ca; xã Trọng Con 280 ca; xã Đức Long 394 ca; xã Lê Lợi 351 ca; xã Thái
Cường 192 ca; xã Thụy Hùng 236 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 97
cụ thể: Có 6.739/7.904 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 95,26%, đạt 100% KH; có 89/95 xóm,
tổ dân phố đạt danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa, bằng 93,68%, đạt 110,2% KH; có 101/106 cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, bằng 95,2%, đạt 100% Kế hoạch.
3
cụ thể: Danh hiệu gia đình văn hóa: 7.900/7.949 hộ đăng ký, đạt 99,38%; Danh hiệu xóm, tổ
dân phố văn hóa: 95/95 xóm, tổ dân phố đăng ký, đạt 100%; Danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
văn hóa: 109/110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, đạt 99%.
2
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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 đưa đi cách ly tập trung hoặc tại nơi cư trú theo quy định, tình hình sức
khỏe các F0 cơ bản ổ định; có 6.903 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 17
trường hợp còn lại. Tính đến thời điểm báo cáo, sau khi “làm sạch” dữ liệu tiêm
chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” huyện đã tổ
chức tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 cho 20.317/20.583 người
trong độ tuổi tiêm chủng (từ 12 tuổi trở lên), tăng mức độ bao phủ vắc xin trên
toàn huyện đạt 98,71%. Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm chủng là
520/3.639 trẻ (bằng 14,29%).
Trong 6 tháng đầu năm 2022, xảy ra một số bệnh dịch thông thường như
cúm (188 ca), tiêu chảy (62 ca), viêm gan do vi rút khác (04 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 7.498 lần; thực hiện 605 lần các xét nghiệm, tổng số lượt điều trị nội
trú 487 lượt, số lượt điều trị ngoại trú 1.062 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 tổng số cơ sở được kiểm tra 48/48 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
Thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, chú trọng đến đạo
đức, lối sống của cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh. Chỉ đạo các
trường dạy học theo phân phối chương trình chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học,
duy trì nề nếp dạy học; Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra
năm học; theo dõi và xử lý sau kiểm tra. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ
đạo học sinh yếu thường xuyên được thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua
"Hai tốt" chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022) và Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh 19/5/1890 - 19/5/2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đã
chỉ đạo các trường thực hiện vừa dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến để
đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các lớp bậc Tiểu học, THCS đã tiến hành
thi kiểm tra cuối năm, xét kết quả, đánh giá chất lượng học sinh, xét hoàn thành
chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS. Ban hành Kế hoạch tập huấn đại trà
cho giáo viên bậc Tiểu học và THCS về chương trình giáo dục phổ thông. Có
05/14 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc Mầm non. Tổ chức
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cho học sinh thi giỏi các môn văn hóa cấp THCS cấp huyện và tham gia thi học
sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 – 2022, kết quả đạt thành tích khá.
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. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thăm, tặng
quà các đối tượng chính sách người có công, người khuyết tật và trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 4. Tổ chức Lễ dâng
hương, dâng hoa tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê và
nhà tưởng niệm Bác Hồ tại xã Đức Long nhân dịp tết Nguyên đán. Tiếp nhận và
phân bổ 46,11 tấn gạo cứu đói Tết Nguyên đán cho các xã, thị trấn với tổng số
hộ là 820 hộ, 3.074 nhân khẩu và 64,83 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho các xã, thị
trấn với tổng số hộ là 1.096 hộ, 4.322 nhân khẩu. Ban hành Kế hoạch phòng
chống mại dâm trên địa bàn huyện năm 2022; kế hoạch tổ chức các hoạt động
nhân dịp kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/2022). Tổ chức thành
công ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022 trên địa bàn, thu được 142
đơn vị máu, đạt 118% chỉ tiêu giao.
Triển khai các văn bản về công tác tuyển dụng lao động trong và ngoài
nước đến các đơn vị liên quan và người lao động; thông báo nhu cầu tuyển dụng
lao động quý I, II năm 2022. Nắm tình hình lao động và hướng dẫn các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
COIVID-19; tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 trên địa bàn; tiến hành rà soát người lao động trở về địa
phương trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và số lao động trợ lại làm việc tại
các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Rà soát công dân đang sinh sống, học tập,
làm việc tại U-Crai-Na và các nước lân cận trong khu vực chiến sự. Xây dựng
kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và Kế
hoạch thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025.
Phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức tập huấn chính sách pháp luật và
nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp năm 2022 và Hội nghị tuyên truyền về công tác giáo dục, bảo vệ và
chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2022 tại 02 xã Lê Lợi và xã Đức Xuân.
Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng và trường Cao đẳng
Than - Khoáng sản Việt Nam tuyên truyền chính sách việc làm và Quỹ quốc gia
việc làm và thông tin tuyển dụng lao động năm 2022 tại 07 xã (Quang Trọng,
Trong đó, quà của Chủ tịch nước tặng 524 đối tượng người có công, gia đình chính sách với
tổng số tiền 158.700.000đ; quà tết theo Nghị quyết 95/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 548 đối
tượng, với tổng số tiền 276.500.000đ; Lãnh đạo huyện đi thăm và tặng 70 xuất quà tết cho các đối
tượng người có công, gia đình chính sách với tổng số tiền là: 35.000.000đ; Thăm và tặng 50 xuất quà
tặng cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 50 xuất quà tặng cho trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt Khó khăn và 01 xuất Trung tâm Bảo trợ xã hội trị giá 500.000đ tiền mặt, với
tổng số tiền: 50.500.000đ; Phối hợp với các đơn vị, nhà từ thiện thăm và tặng quà các đối tượng chính
sách người có công người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện:
Quà Quý bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung
ương, MTTQ huyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ tập đỏ huyện,... và các nhà hảo tâm, với tổng số
2.884 suất quà.
4
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Minh Khai, Canh Tân, Đức Thông, Kim Đồng, Đức Xuân, Vân Trình) với tổng
số 228 người tham dự.
Chính sách bảo hiểm xã hội, trong 6 tháng đầu năm: Lực lượng lao động
trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 93,83%; lực lượng lao động tham gia bảo
hiểm thất nghiệp đạt 95,98%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 99,00%.
2.5. Thông tin và tuyền thông
Thực hiện tốt công tác 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 6 tháng
đầu năm 2022: 51 chương trình, 232 tin, bài. Tiếp sóng Đài TNVN: 525 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 trao tặng quà Tết cho Người uy tín trong vùng đồng bào
dân tộc với 95 suất quà, tổng kinh phí là 47.500.000đ. Tiến hành rà soát, tổng
hợp nhu cầu đào tạo, tập huấn đối với cộng đồng, cán bộ thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2022. Tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế vùng
đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 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. Trong 6 tháng đầu năm không có tình trạng di
dân tự do, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra.
3. Quốc phòng, an ninh
3.1. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương
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 thành công Lễ giao nhận quân năm 2022, bàn giao cho các đơn vị nhận
quân bảo đảm đủ quân số (77 tân binh, trong đó Quân đội 60 tân binh; Công an
17 tân binh). Thường xuyên tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình trên không;
tình hình nội, ngoại biên, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Làm tốt
công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung theo quy định, quá
trình huấn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy. Duy trì nghiêm túc quy chế
phối theo Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa ba lực lượng, kịp
thời trao đổi thông tin và báo cáo đúng quy định. Đón tiếp và làm việc với Đoàn
công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
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Tiến hành khảo sát các khu vực diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm
2022 và xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện. Tổ chức phát động phong trào
thi đua "Dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt" năm 2022. Chỉ đạo chuẩn
bị tốt cho Hội thi Chỉ huy trưởng cấp xã năm 2022. Tổ chức Hội thi cán bộ Chỉ
huy trưởng xã, thị trấn năm 2022 bảo đảm đúng theo chương trình, kế hoạch đề
ra. Tiến hành sơ tuyển sinh quân sự năm 2022 cho học sinh khối 12 trường
THPT. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp giao lưu đối ngoại Quốc
phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 07.
3.2. Công tác An ninh trật tự và quản lý biên giới quốc gia
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản
ổn định. Không hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; không
phát hiện hoạt động của các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội
phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, tội
phạm liên quan đến tín dụng đen, không có tội phạm sử dụng vũ khí nóng trên địa
bàn. 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.
Tổ chức Lễ phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tổ chức 68 buổi
tuyên truyền pháp luật trực tiếp, tuyên truyền 68 lượt bằng loa kéo, loa phát thanh
tại 14/14 xã, thị trấn với hơn 8.386 lượt người nghe; phát hơn 2.040 tờ rơi về
phòng chống ma túy, cảnh báo các hoạt động vi phạm trên mạng xã hội; trao tặng
300 móc chìa khóa an ninh cho các hộ gia đình. Tiếp nhận và xử lý 06/08 tin liên
quan đến phạm tội. Tiến hành khởi tố 04 vụ/05 bị can, về các tội trộm cắp tài sản,
đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy. Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với 30 vụ, 68 đối tượng, tổng tiền phạt là 131.500.000đ. Có 01 Trường hợp
công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; phát hiện, ngăn chặn 03 vụ/6 đối
tượng (03 đối tượng người Trung Quốc, 03 đối tượng người Việt Nam) liên quan
đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và 02 đối tượng (Việt Nam) liên quan
đến hoạt động tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép. Để xảy ra 03 vụ tai nạn
giao thông làm 03 người bị thương; xử phạt VPHC về lĩnh vực giao thông đường
bộ 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt:
99.150.000đ. Tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt 09/37 cơ sở kinh doanh
không chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, tổng tiền phạt
1.100.000đ. Tổ chức thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án
sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân theo quy định; trong thời gian báo cáo
đã tiếp nhận 24.812/26.492 hồ sơ đề nghị cấp CCCD, đạt tỷ lệ 94%. Công tác
quản lý giam giữ, bảo vệ phiên tòa, đưa đi thi hành án luôn đảm bảo an toàn; chế
độ, chính sách, quyền của người bị tam giam, tạm giữ được thực hiện đúng quy
định. Tình hình tư tưởng của người bị tạm giam ổn định, không xảy ra tình trạng
trốn, đánh nhau, tự sát trong nhà tạm giữ. Thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn
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cơ sở kiểm danh, kiểm diện các đối tượng tù tha, án treo.
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,
chủ quyền biên giới lãnh thổ. Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tiến
hành tuần tra và cử lực lượng giám sát tại thực địa các mốc biên giới, nơi phía
Trung Quốc xây dựng hàng rào giám sát ngăn chặn biên giới đoạn từ khu vực
mốc M953 - M961. Trong tháng 4 phía Trung Quốc cho lắp đặt 08 thiết bị giám
sát (camera) tại khu vực hàng rào vừa xây dựng lên.
4. Công tác Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra
4.1. Nội vụ
Tiến hành đánh giá, phân loại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và phân
loại cán bộ, công chức, viên chức năm 20215.
Quyết định giao biên chế công chức năm 2022 và Quyết định giao tổng số
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. Ban hành Quyết
định tiếp nhận, phân công công tác cho 08 công chức mới tuyển dụng. Quyết
định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ, công chức phù hợp với trình
độ, năng lực và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và đăng ký nhu cầu
tuyển dụng các vị trí đang còn thiếu biên chế.
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. Thực hiện kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 20226. Ban hành văn bản đăng
ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022.
Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm, trú trọng. Quyết định
tặng thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 7. Phát
Kết quả, đánh giá cơ quan, đơn vị: Tổng số cơ quan, đơn vị được đánh giá 18/18 cơ quan,
trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 đơn vị, đạt 27,7%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đơn vị,
đạt 72,22%. Tổng số xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại 14/14 xã, thị trấn, trong đó: Đạt trong sạch,
vững mạnh 02/14 = 14,28% (xã Canh Tân, Quang Trọng); Đơn vị đạt loại khá 12 xã, thị trấn, đạt
85,72%. Tổng số cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị sự ngiệp công lập: 91 người, kết quả: Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 người, đạt 16,48%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 75 người, đạt 82,42%;
Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người, đạt 1,1%. Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức các xã, thị trấn: Tổng
số cán bộ, công chức được đánh giá là 281/281 người; kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15
người, đạt 5,33%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 260 người, đạt 92,53%; Hoàn thành nhiệm vụ: 03 người,
đạt 1,07%; Không hoàn thành nhiệm vụ: 03 người, bằng 1,07%.
6
Công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2022: Quyết định cử 08 viên chức tham gia bồi
dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 03 quyết định cử công chức tham gia bồi dưỡng ngạch
Chuyên chính.
7
Quyết định tặnh danh hiệu Lao động tiên tiến cho 23 tập thể; 111 cá nhân có thành tích trong
thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, tặng giấy khen cho 13 tập thể, 45 cá nhân; Quyết định tặng
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021; Lập
thủ tục trình khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 cho 05 tập thể, 02 cá nhân,
cụ thể: Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua cụm xã cho Tập thể nhân dân và cán bộ xã Quang
Trọng; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 đơn vị, phòng ban; Bằng khen có thành tích trong
lao động sản xuất cho 02 hộ gia đình tiêu biểu; Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình đề nghị UBND tỉnh
tặng bằng khen cho 01 cá nhân. Quyết định khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho 35 tập thể, 54 cá
nhân có thành tích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
5
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động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022. Ban hành Quyết định kiện toàn các Khối, Cụm giao ước thi đua
thuộc huyện quản lý và văn bản đăng ký giao ước thi đua năm 2022. Đăng ký
giao ước thi đua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với cụm giao ước thi đua
các huyện Miền đông và UBND tỉnh.
4.2. Tư pháp
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật; Kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch
về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện. Thường xuyên tiến hành
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp
huyện, xã. Công tác hoà giải ở cơ sở: Tổng số vụ việc tiếp nhận 48 vụ, trong đó
20 vụ việc hòa giải thành, 06 vụ việc hòa giải không thành, đang tiến hành xác
minh 22 vụ việc còn lại. Thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp, cấp giấy
khai sinh cho 156 trường hợp, đăng ký kết hôn 39 trường hợp, khai tử 70 trường
hợp. Chứng thực 7.583 trường hợp.
4.3. Thanh tra - giải quyết khiếu nại tố cáo
Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định, chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên
địa bàn không có chiều hướng gia tăng, không phát sinh khiếu kiện đông người
và vụ việc phức tạp xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, chưa triển khai các
cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp công dân: 44 lượt/44người; số vụ việc
được phản ánh 44 vụ việc tiếp lần đầu, không có đoàn đông người. Số đơn đã
tiếp nhận: 35 đơn/35 vụ việc; trong đó: số đơn, số vụ việc khiếu nại: 02 đơn/02
vụ việc; số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 33 đơn/33 vụ việc. Kết quả xử
lý đơn: Không có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết; số vụ việc kiến
nghị, phản ánh đã giải quyết 28/32 đơn/32 vụ việc, bằng 87,5% (nội dung đơn
kiến nghị, phản ánh chủ yếu là tranh chấp đất nông nghiệp, ranh giới đất lâm
nghiệp, các vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải).
Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng
năm 2022 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng
chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo chức năng,
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo
hướng dẫn quy định.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ngay từ những ngày đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn,
UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận
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động nhân dân tập trung tăng gia sản xuất, tham gia thực hiện các chương trình
dự án trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có những thuận lợi, nhưng cũng không ít
những khó khăn thách thức tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ. Cụ thể, Sản lượng lương thực vụ xuân, một số chỉ tiêu, cây trồng
cũng cơ bản đạt kế hoạch giao; chỉ đạo tốt việc nạo vét kênh mương, thủy lợi để
đảm bảo nguồn nước phục vụ cho phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn chuyển
giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, thực hiện tốt các mô hình trình diễn; công
tác bảo vệ và phát triển rừng thường xuyên được chỉ đạo, tuyên truyền, vận động
nhân dân tham gia bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; thương mại dịch vụ, các
mặt hàng hóa lưu thông tốt, cung ứng đảm bảo đủ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt
của nhân dân; các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội được duy
trì và đẩy mạnh; quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến
tình hình kinh tế - xã hội của huyện; một số chỉ tiêu cả về kinh tế - xã hội chưa
đạt kế hoạch giao. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới chưa được đồng bộ, các tiêu chí còn đạt thấp, chưa thực sự
bền vững, việc huy động nguồn lực từ xã hội hóa chưa có kết quả cao. Công tác
thu ngân sách tiến độ thu chậm; nhiều chỉ tiêu chi đạt thấp so với kế hoạch; tình
hình tội phạm về trật tự xã hội gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, tội phạm
buôn bán ma túy vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới
Tập trung chỉ đạo thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây trồng vụ xuân, làm
đất gieo cấy vụ mùa, vụ đông. Tăng cường vận động các xã, thị trấn tuyên
truyền thực hiện tiêm phòng, chống rét 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 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 các mô hình đã thành công ra
diện rộng, thường xuyên thăm đồng ngay từ đầu vụ để phát hiện dịch bệnh và
cần có đẩy đủ cơ số thuốc để phục vụ nhân dân, hướng dẫn nhân dân phòng trừ
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dịch bệnh hại kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác trồng rừng năm
2022 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công
tác chăm sóc, bảo vệ, sử dụng và phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm
2022. Đảm bảo xã Đức Long, xã Lê Lai giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông
thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã còn lại tăng
thêm 1-1,5 tiêu chí/xã so với năm 2021.
2. Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
Tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo chỉ tiêu
đề ra, đôn đốc thực hiện hiệu quả về sáng kiến khoa học của các đơn vị trên địa
bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất, khai thác vật liệu xây
dựng thông thường trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư các dự án đã được phê
duyệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; tăng cường kiểm
tra, giám sát các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ. Thẩm
định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, dự án đầu tư theo phân cấp. Xác
định nguồn hàng, cự ly vận chuyển giá vật liệu đến hiện trường xây lắp công
trình theo phân cấp.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động giao thông trên địa
bàn, đảm bảo luôn thông suốt. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công
tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định hiện hành. Tăng
cường kiểm tra, xử lý khắc phục bão lũ các công trình xây dựng khi có mưa lũ.
3. Thương mại - dịch vụ
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, 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. 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 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.
Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường gặp gỡ,
tọa đàm với Chính phủ huyện Long Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để
cùng nhau bàn bạc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, góp phần thúc đẩy hoạt
động giao thương qua cặp chợ biên giới tại lối mở Nà Lạn.
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. Tăng cường công tác
tuyên truyền, kiểm tra xử lý trật tự đô thị theo quy hoạch xây dựng thị trấn Đông
Khê đã được phê duyệt. Triển khai lập dự án Khu tái định cư thị trấn Đông Khê,
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khi được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý dự án, đảm bảo
chất lượng, tiến độ. 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. Chủ động tập trung huy động
các nguồn vốn nhàn rỗi trong tổ chức và nhân dân với lãi suất linh hoạt.
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. Bố trí nguồn ngân sách nhất định hỗ trợ HTX,
đặc biệt hỗ trợ phát triển HTX tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu
ngành nông nghiệp.
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; tiếp tục thực hiện lập kế hoạch sử dụng
đất năm 2023; 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; 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 chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên
nước trên địa bàn huyện; 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
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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 chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông tại các Nghị quyết của
Đảng, chính phủ, chương trình công tác của tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy,
UBND huyện. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại”, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ
đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III, IV và sự kiện
lớn của dân tộc, của tỉnh, của huyện. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa, nhà hàng Karaoke, Internet, quảng cáo thực hiện đúng quy định
của nhà nước. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị bình xét các danh
hiệu văn hóa năm 2022. Thành lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội thể dục
thể thao cấp tỉnh; Liên hoan Hát then, Đàn tính tỉnh Cao Bằng năm 2022.
Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị xây
dựng lắp đặt hệ thống các loại biển (panô quảng bá, chỉ dẫn, dừng đỗ xe, thứ tự di
sản, đối tác, thông tin di sản, thông tin chung), xây dựng bãi đỗ xe cho tuyến du
lịch Công viên địa chất thứ 04 (huyện Thạch An) theo các tiêu chí của UNESCO.
2. Y tế
Tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, nâng cao chất
lượng chuẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng trang thiết bị.
Chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các
bệnh dịch nguy hiểm. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19; tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi
từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về thuốc,
vật tư y tế, cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho 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.
Thực hiện các tiêu chí Quốc gia về y tế cấp xã. Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong công tác quản
lý và điều hành. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. 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 thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ các
yếu tố của giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục theo mục tiêu của
Nghị quyết số 29-NQ/TW; quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ
năng sống; giáo dục pháp luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân; giáo
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dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp cho học sinh; xây
dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện và hiện đại. Nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, chất lượng
trường học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện
chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 3, lớp 7; nâng cao chất
lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá; triển khai đổi mới cơ chế quản lý trong
các trường phổ thông. Chuẩn bị các điều kiện, sửa chữa các hạng mục công trình
thiết yếu chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023.
4. An sinh xã hội và việc làm
Thực hiện tốt công tác chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản trợ cấp cho các
đối tượng chính sách, người có công theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ của các đối
tượng người có công trình Sở Lao động - TB&XH theo quy định, xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/194727/7/2022). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng,
chống ma túy, buôn bán người, phòng, chống mại dâm; lập hồ sơ đưa đối tượng
nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội và
các nội dung đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày
quốc tế thiếu nhi (01/6), bảo đảm quyền lợi trẻ em.
Tổ chức tuyển dụng lao động đi học tập trong và ngoài nước; Kiểm tra
công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền,
phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng
lao động năm 2022.
5. Thông tin – Truyền thông
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên sóng phát thanh; các ngày lễ lớn
của đất nước và các sự kiện trọng đại của địa phương. 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
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 tổ chức
tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (đầu tư về CSHT, các tiểu dự
án, Quyết định 498/QĐ-TTg, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg,...). Tổ chức Hội nghị
thông tin thời sự cho người uy tín lần thứ nhất năm 2022 theo kế hoạch đề ra.
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
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quyết, quy định của cấp trên đến mọi quân nhân; nắm tình hình diễn biến tư tưởng
của từng quân nhân. Tăng cường thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực
ban, trực chiến đảm bảo đúng theo quy định, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày
lễ, tết, các ngày trọng đại của đất nước và địa phương. Duy trì nghiêm túc quy chế
phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ. Tiếp tục
làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện và thực hành huấn luyện các đối tượng
theo kế hoạch; chuẩn bị và tổ chức tốt Hội thao Trung đội Dân quân cơ động, Hội
thi Tiểu đội Dân quân Thường trực năm 2022. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác
chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.
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. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
năm 2022. 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 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 “làm sạch” dữ liệu thông tin
công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư.
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 của trên và thỏa thuận,
biên bản đã ký kết giữa lãnh đạo cấp cao hai bên Việt Nam - Trung Quốc. 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; tăng cường quan hệ với Chi đội quản lý biên
giới thành phố Sùng tả, Quảng Tây, Trung Quốc.
IV. CÔNG TÁC NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA
1. Nội vụ
Tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ,
công chức, viên chức cấp huyện. Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức đến
công tác tại UBND huyện năm 2022. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối
với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính
phủ; đảm bảo chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức; Tổng hợp, thẩm
định đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế đợt I năm 2023 theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐCP của Chính phủ.
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Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng,
ban chuyên môn năm 2022. Hướng dẫn, bình xét tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm 2022. Thực hiện khen thưởng thành tích năm học 2021 - 2022 đối
với đơn vị sự nghiệp giáo dục. Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức giáo viên
năm học 2021 - 2022; cán bộ, công chức, viên chức các cấp năm 2022; Báo cáo
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện năm 2022.
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra Kỷ luật kỷ cương hành chính và cải
cách hành chính; Tổ chức chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm
2022; Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023; kế hoạch
đào tạo bồi dưỡng năm 2023. Đăng cai tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm cụm giao
ước thi đua các huyện Miền Đông.
2. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản mới được ban hành về phổ
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022. 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 chương trình kế hoạch đã được phê
duyệt; tiếp nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất
do cấp trên giao. Thực hiện tốt công tác tiếp dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu
nại, tố cáo theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tổ
chức kiểm tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ và thực hiện công tác cải cách
hành chính, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở một số đơn vị, đồng
thời yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ tự kiểm tra theo quy
định. Xem xét thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo yêu cầu của công tác
phòng, chống tham nhũng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm
2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An./.
Nơi nhận:
- 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 đạoVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, CV.
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