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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 

 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 41 kế 

hoạch, trên 170 quyết định, 257 văn bản khác để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo một số nhiệm 

vụ chủ yếu sau: 

Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 

2023; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung vào công việc ngay 

sau kỳ nghỉ Tết; Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 12/01/2023 

của Huyện ủy tại Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

số 02/CT-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2022 - 

2023; chủ động triển khai công tác ứng phó với rét đậm, rét hại; chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023. 

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương niên độ 2023; chỉ đạo 

xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 

2023, giai đoạn 2022-2025; cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của 

Kiểm toán Nhà nước. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông 

thôn giai đoạn 2021-2025; xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

rà soát diện tích khu vực đất ở, đất nông nghiệp chưa có trên bản đồ địa chính. 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023; tăng 

cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích, danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn huyện. 

Triển khai nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ 

cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp công tác lâu năm 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rà soát, đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, quán triệt cán bộ, 
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công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí. 

Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường tuần tra, kiểm 

soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật: Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn vận động 

nhân dân gieo trồng và chăm sóc các cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023. Tiến 

độ sản xuất như sau: Trồng thuốc lá 711,09/600 ha, đạt 118,51% KH; ngô 

2.589,1/5.404 ha đạt 47,91% KH; Rau các loại 275,56 ha1; khoai tây 19,3ha, đạt 

32,16%KH; cày ải được 2.423,35 ha, đạt 40,9%...; duy trì hoạt động kiểm tra, 

dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh gây hại trên cây trồng và hướng dẫn nhân 

dân thực hiện các biện pháp phòng trừ, cung ứng kịp thời các loại thuốc bảo vệ 

thực vật cho nhân dân trên địa bàn2; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Phát triển cây ăn 

quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến” năm 2023; Kế hoạch thực hiện 

chương trình phát triển cây dẻ năm 2023. 

Chăn nuôi - Thú y: Trong tháng, một số bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi 

đều được chữa khỏi và không phát sinh thành dịch lớn. Công tác kiểm dịch, 

kiểm soát giết mổ, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại được duy trì3. Ban hành 

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023; Kế hoạch di dời 

chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2023; . 

Lâm nghiệp: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng; 

trong tháng huyện trồng được 7,0 ha rừng4. Khai thác được 32,924m3 gỗ5; trong 

tháng xảy ra 03 vụ cháy rừng diện tích thiệt hại 1,206ha, tổng số tiền nộp phạt 

14.500.000 đồng6. 

                                           
1 Trong đó: Kiệu 27,6 ha, Cải bắp 100,6 ha, Hành tỏi 7,6 ha; củ cải 20,7 ha; các loại rau khác 119,56 ha. 
2 Trong đó: 40 gói thuốc trừ sâu, 80 gói thuốc trừ bệnh, 50 gói kích thích sinh trưởng. 
3 Trong tháng kiểm soát giết mổ được 165 con lợn; cấp phát 24 lít thuốc phun khử trùng được trên 

24.000 m2 và 120kg vôi bột, diện tích sử dụng 600m2. 
4 Trong đó: Trồng rừng mới 2ha cây keo tại xã Đoài Dương; trồng lại rừng sau khai thác 5ha Thông tại 

xã Phong Châu; trồng phân tán cây keo, lát tại xã Ngọc Côn. 
5 Trong đó: Khai thác được 32,924 m3 gỗ vườn nhà và cây phân tán là, khai thác lâm sản ngoài gỗ là 3,0 

tấn nhựa thông. 
6 Gồm; : 01 vụ cháy rừng trồng (chưa thành rừng) tại xóm Nà Sa, xã Đình Phong, đã xử lý phạt đối tượng 

10.000.000 (khắc phục hậu quả buộc trồng lại rừng). Nguyên nhân cháy do người dân xử lý thực bì canh tác 

nương rẫy; 01 vụ cháy rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh (không có trữ lượng, quy hoạch rừng sản xuất) tại xóm 

Đỏng Luông Chi Choi, xã Đình Phong. Diện tích bị thiệt hại 0,0506ha. Phạt đối tượng gây cháy rừng  

2.000.000đ;  01 vụ cháy rừng trồng chưa thành rừng, quy hoạch rừng phòng hộ,  xã Đức Hồng, diện tích 0,18ha. 

Phạt đối tượng 2.500.000đ. Nguyên nhân cháy do người dân  đốt sưởi lửa vô ý cháy lan vào rừng. 
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Khuyến nông - Khuyến lâm: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân được thực hiện thường xuyên7; tổ 

chức 29 lớp tập huấn, 1800 lượt người tham gia8. 

Thủy lợi: Xây dựng Kế hoạch tưới vụ Đông Xuân; Kế hoạch kiểm tra lưu 

lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi, trữ lượng nước tại các hồ chứa, 

đồng thời đánh giá khả năng tưới chắc vụ Đông Xuân năm 2022-2023; đôn đốc, 

kiểm tra các công trình thủy lợi được đầu tư hỗ trợ vật liệu theo Nghị định 96 

của Chính phủ khẩn trương thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; ban hành Kế 

hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 

2. Công nghiệp; Giao thông, xây dựng cơ bản 

Công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì; các ngành 

nghề kinh doanh như mộc dân dụng, dịch vụ sửa chữa cơ khí, chế biến lương 

thực, thực phẩm đồ uống, may mặc, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây 

dựng được duy trì; các nhà máy thuỷ điện thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng 

máy móc thiết bị. Báo cáo kết quả khảo sát và báo cáo giá gốc vật liệu xây dựng 

sản xuất và khai thác trên địa bàn tháng 02 năm 2023. 

Giao thông; Xây dựng cơ bản - quản lý quy hoạch: Chỉ đạo các xã, thị 

trấn làm đường bê tông nông thôn, đường ra đồng, vùng sản xuất. Công tác quản 

lý quy hoạch, quản lý đô thị, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trật tự xây 

dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn được tiến hành kiểm tra thường xuyên. 

Thẩm định hồ sơ quy hoạch Khu tái định cư Lăng Hiếu. Thẩm định 01 hồ sơ hồ 

sơ điều chỉnh công trình đường GTNT do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư; 

Tiếp nhận, thẩm định 04 hồ sơ xin cấp phép xây dựng (trong đó: 02 hồ sơ đã 

cấp, 02 hồ sơ đang thẩm định). Đang tiến hành các thủ tục đầu tư cho các dự án. 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, trật 

tự đô thị trên địa bàn huyện; Kế hoạch xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và 

thị trấn Trà Lĩnh;  Kế hoạch phát triển kinh tế cửa khẩu năm 2023  

3. Thương mại - Dịch vụ  

Lượng hàng hoá phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại sản phẩm, 

chất lượng hàng hoá đảm bảo, chú trọng nhiều đến các mặt hàng thiết yếu, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; 

trong tháng, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 4,9 triệu USD9; 

công tác giám sát và quản lý công tác thu phí qua cửa khẩu được quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định, kết quả thu phí trong tháng đạt trên 

131,101 triệu đồng10.  

                                           
7 Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật về cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và phòng chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi được 3000 lượt người. Tư vấn sử dụng và cung ứng các các loại giống ngô ruộng và ngô rẫy được 5000 

lượt người. 
8 ; Tập huấn phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, tuyên truyền về cách phòng, trừ các loại dịch bệnh trên 

cây trồng tại các xã thị trấn 16 lớp với hơn 1000 lượt người; Tập huấn kỹ thuật trồng Ngô ngọt được 13 lớp với 

hơn 800 lượt người tham gia. 
9Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Không phát sinh; Cửa khẩu Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu 1.637.446,06 

USD; kim ngạch nhập khẩu 3.268.656,86 USD; Kim ngạch hàng tạm nhập tái xuất đạt 2.322.384,10 USD. 
10 Tại cửa khẩu Trà Lĩnh: 131,101 triệu đồng; tại cửa khẩu Pò Peo -Trùng Khánh: Không phát sinh. 
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Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì, các 

ngành chức năng tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm soát các mặt hàng trên thị 

trường. 

4. Tài nguyên - Môi trường 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, các thủ tục hành 

chính về đất đai được giải quyết đúng trình tự quy định11; chỉ đạo thực hiện 

thống kê đất đai năm 2022; thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; ban 

hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi); Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo 

đạc năm 2022. 

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện theo kế hoạch;  

ban hành Kế hoạch tổ chức giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các hộ gia 

đình, cá nhân đối với phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án Bưu điện huyện Trùng Khánh; giải quyết vướng mắc đối với các 

hộ dân có đất bị thu hồi đất  để xây dựng công trình Nhà văn hóa Trung tâm - 

Cung văn hóa thiếu nhi (giai đoạn 1); vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi 

thường theo dự toán tạm tính, bàn giao mặt bằng thi công công trình trụ sở xã 

Đức Hồng đảm bảo tiến độ dự án. Tiến hành niêm yết dự toán bồi thường; triển 

khai Hội nghị công bố thực hiện dự án: Hạ tầng Cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định 

cư và hệ thống đường giao thông) giai đoạn 1.  

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng thông thường, khai thác nước ngầm trên địa bàn; theo dõi 

các hoạt động về môi trường trên địa bàn huyện; Báo cáo công tác bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện từ 01 tháng 01 năm 2022 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2022. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022. 

5. Tài chính - Kế hoạch 

Tiến độ thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện (tính đến 

ngày 28/02/2023) bàn đạt 8,3 tỷ đồng, bằng 16,95% so với dự toán tỉnh giao, 

bằng 16,60% Nghị quyết HĐND huyện quyết định. Trong đó, thu cân đối ngân 

sách đạt 6,026 tỷ đồng, bằng 18,23% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách nhà nước 

đạt 82,59 tỷ đồng12, bằng  9,40% dự toán tỉnh giao. 

Đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn, công khai dự toán huyện năm 2023 

xây dựng phương án tự chủ tài chính năm 2023. Báo cáo thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2022; Ban hành kế hoạch triển khai thu NSNN năm 2023; 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP. Công tác kế hoạch đầu tư được quan 

tâm thực hiện; Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tập thể đăng ký 

                                           
11 Trong đó: Tiếp nhận 05 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; 18 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã có kết quả 01 hồ sơ, đang trình ký 01 hồ sơ. 03 hồ sơ đang thẩm định, 13 hồ sơ trả lại văn phòng 

đăng ký đất đai kiểm tra lại; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08  hồ sơ... 
12Trong đó: chi thường xuyên đạt 81,518 tỷ đồng, bằng 15,05% dự toán giao (chi ngân sách cấp huyện 

là 57,809 tỷ đồng, cấp xã là 23,708 tỷ đồng). Chi đầu tư xây dựng cơ bản và CTMTQG đạt 1,08 tỷ đồng, bằng 

0,33% dự toán giao. 
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kinh doanh theo quy định của pháp luật được thực hiện thường xuyên; đã làm 

thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho 28 hộ13. 

6. Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 

Chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện 03 chương trình MTQG năm 

2023; giao nhiệm vụ hướng dẫn, đề xuất nhu cầu và dự kiến phân bổ vốn sự 

nghiệp năm 2023. tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, giai 

đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, Chương trình OCOP năm 2023.  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học kỳ II năm học 2022-2023 

đảm bảo theo chương trình, kế hoạch; thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở giáo 

dục14; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ quản lý đến thời gian bổ 

nhiệm lại; tổ chức thành công Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2022- 

2023 với 108 giáo viên và 529 học sinh tham gia dự thi; tổ chức thành công giải 

Điền kinh học sinh phổ thông năm học 2022- 202315; Ban hành Kế hoạch triển 

khai đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 theo Thông tư số 22/2020/TT-

BGD&ĐT của Bộ Giáo dục &ĐT; Quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp 

loại "Đơn vị học tập" năm 2022... 

2. Công tác y tế 

Kiện toàn các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực y tế; Tăng cường giám sát việc 

đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh trong, sau Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

xuân năm 2023. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành 

nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm được thực hiện thường xuyên. Công 

tác khám chữa bệnh cho người dân tại tuyến huyện và tuyến xã được duy trì16, 

các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai thực hiện theo kế 

hoạch. Xây dựng kế hoạch phòng bệnh truyền nhiễm ở người năm 2023. 

Duy trì hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-

KHHGĐ tới người dân trên địa bàn. Trong tháng, sinh con thứ 3 là 07/56 trẻ 

sinh ra. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 và chế độ thông tin báo cáo hằng 

ngày; tính đến ngày 28/02/2023, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 

                                           
13 Trong đó: cấp mới 22 hộ, cấp đổi 06 hộ. 
14 Tại trường MN Ngọc Côn, MN Quang Hán, THCS Thông Huề, THCS Lăng Hiếu. 
15 với các nội dung nhảy xa, nhảy cao, chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, chạy tiếp sức đồng đội, 

kết quả đạt 38 giải cá nhân và 15 giải tập thể, đồng đội. 
16 Tổ chức khám chữa bệnh 4.881 lần (trong đó tuyến huyện: 2.889, tuyến xã: 1.992); điều trị duy trì 

cho 437 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 



6 

61.040 mũi 0117; trong đó trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm được 7.491 mũi 

0118, đạt 90,4%. Trong tháng, ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm 

dương tính với vi rút SASR-CoV-2. Tính đến ngày 28/02/202319, trên địa bàn 

huyện ghi nhận, phát hiện 10.596 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

với vi rút SASR-CoV-2. 

3. Hoạt động Văn hóa thông tin, thể thao, du lịch 

Hoạt động Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: Hướng dẫn tuyên 

truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, địa phương; phối hợp tuyên truyền 

về công tác thanh toán tiền hỗ trợ thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; tuyên truyền phổ biến cẩm nang phòng, chống tin giả,tin 

sai sự thật trên không gian mạng, Năm an toàn giao thông 2023 ...; ban hành Kế 

hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kế 

hoạch thực hiện Công tác gia đình; Kế hoạch Tổ chức tổ chức Tháng hoạt động 

thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

năm 2023; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban chỉ 

đạo Chuyển đổi số huyện. Tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023. Phối hợp với huyện Hà Quảng tiến hành khảo sát, xây 

dựng chương trình du lịch (tour), tuyến kết nối giữa huyện Hà Quảng và Huyện 

Trùng Khánh…;  

Tổ chức quảng bá, quản lý, triển khai có hiệu quả hoạt động du lịch tại 

thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc và các 

địa điểm tham quan, du lịch trên địa bàn. Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch 

COVID-19 để đón du khách đến tham quan du lịch trong dịp tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. Trong tháng, lượng khách đến tham quan, du lịch là 54.002 

lượt20, tăng 34.357 lượt so với cùng kỳ năm 2022. 

Hoạt động Thông tin và Truyền thông: Quản lý và cập nhật thường 

xuyên hoạt động Trang thông tin điện tử huyện, các hoạt động chỉ đạo điều 

hành, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đang tải thường 

xuyên và kịp thời, trong tháng đăng tải được 17 tin bài, 43 văn bản chỉ đạo điều 

hành của huyện. Thường xuyên mở cửa thư viện, điểm truy cập Internet công 

cộng phục vụ độc giả, người truy cập Internet. 

Tiếp, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, với 

tổng số giờ phát sóng là: 630 giờ. Trong tháng, sản xuất được 44 chương trình 

phát thanh địa phương (trong đó có 135tin, bài; 22 chuyên mục, 06 chương trình 

ca nhạc theo chủ đề), đưa tin kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện trên 

các phương tiện thông tin đại chúng…; thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị 

truyền thông, kiểm tra hệ thống truyền thanh định kỳ 01 lần/tuần; tất cả hệ thống 

                                           
17 Và: 50.252 mũi 02, 39.405 mũi 03, 11.710 mũi 04. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm chủng. 
18 Và: 4.756 mũi 02, đạt 57,4%; 47 mũi 03. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm chủng. 
19 Tính từ thởi điểm trên địa bàn huyện phát hiện ca đầu tiên. 
20 Trong đó: Động Ngườm Ngao 18.714 lượt khách; Thác Bản Giốc: 25.538 lượt khách, các điểm du 

lịch khác là 9.750 lượt. 
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thiết bị máy thu - phát và các thiết bị phụ trợ đều hoạt động tốt, đảm bảo phục 

vụ kịp thời công tác tuyên truyền. 

4. Công tác Lao động, Thương binh và xã hội 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác tư vấn, giới thiệu 

việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ21. Thực hiện các chế độ 

chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đúng, đủ, kịp thời 

theo quy định22;  Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ chăm 

sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và phòng chống tệ nạn xã hội được 

quan tâm thực hiện hiệu quả, công tác cứu trợ xã hội được giải quyết kịp thời 

đúng đối tượng. 

5. Công tác Dân tộc 

Thực hiện nghiêm túc các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; 

tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán 

bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng 

ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023 trên địa bàn huyện. 

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP 

1. Công tác Nội vụ; Cải cách hành chính 

Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, thi 

đua khen thưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trên địa bàn huyện23; Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2023. Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

năm 2023. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2023. Hướng dẫn khen thưởng công tác CCHC năm 2022. Ban hành bản đăng 

ký thi đua năm 2023 của UBND huyện. Quyết định kiện toàn khối, cụm thi đua 

thuộc huyện Trùng Khánh năm 2023. Đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 

2023. Quyết định Danh mục hồ sơ của UBND huyện Trùng Khánh năm 2023. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tôn giáo trên địa bàn, đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi chặt chẽ hoạt 

động của các điểm, nhóm theo đạo Tin lành. 

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn; chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; 

ban hành Quyết định phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ 

(ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên 

                                           
21 Ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát Quỹ quốc gia vể việc 

làm năm 2023; 
22 Chi trả trợ cấp tháng 02 cho 587 người có công với tổng số tiền là 1.168,333,000 đồng. Người hoạt 

động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 118 người với tổng 

số tiền là 185.343.000 đồng; chi trả trợ cấp cho 3.920 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 1.939.500.000 

đồng; Ban hành 10 Quyết định phê duyệthồ sơ  mai táng phí. 
23 Ban hành Tờ trình xếp lương theo trình độ đào tạo cho cán bộ, công chức cấp xã;Báo cáo kết quả rà 

soát chế độ, chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính; Quyết định về việc cử cán bộ cấp xã đi đào tạo 

liên thông từ trung cấp lên đại học; Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 

phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh năm 2022. 
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môn thuộc UBND huyện; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống VNPT-iGATE. Trong tháng, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa cấp huyện đã tiếp nhận 138 hồ sơ24. 

2. Công tác Tư pháp 

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp; 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

và theo dõi thi hành pháp luật; Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023; 

Kế hoạch về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành 

pháp luật của cán bộ và nhân dân, chỉ đạo cấp xã tổ chức được 8 cuộc, 523 

người tham gia; công tác hòa giải được duy trì; công tác hộ tịch, chứng thực 

được thực hiện kịp thời, đúng quy định25. 

3. Công tác Thanh tra 

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra; công tác thanh tra đảm bảo tiến độ, 

thời gian theo quy định; ban hành kết luận thanh tra công tác triển khai thực hiện 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai 

đoạn 2021-2025. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của UBND xã Đàm Thủy và 

UBND xã Quang Vinh trong thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân; 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thời kỳ thanh 

tra: năm 2020 - 2022). 

Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

trong tháng, tiếp 06 lượt công dân, tiếp nhận và chuyển 11 đơn thư của công dân 

đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo quy định. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH; NGOẠI VỤ 

1. Quốc phòng 

Tình hình an ninh khu vực biên giới, nội địa ổn định; các lực lượng vũ 

trang thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và 

quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ban hành Chỉ thị công tác Quốc phòng địa phương năm 2023; tiến hành 

khảo sát địa điểm chuẩn bị diễn tập cứu hộ cấp huyện năm 2023; tổ chức xét 

duyệt, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ theo quy định; Tổ chức Lễ giao nhận quân thanh niên lên đường nhập ngũ 

120 đ/c bảo đảm 100% chỉ tiêu cấp trên giao.   

2. An ninh - Trật tự ATXH 

                                           
24 Trong đó: 21/21 HS; 117 HS tiếp nhận tại cấp huyện nhưng có quy trình giải quyết tại tỉnh (có kết 

quả 40 HS, đang thụ lý 63 HS, trễ hạn 14 HS  
25 Thực hiện đăng ký khai sinh 82 trường hợp; kết hôn 67 trường hợp, đăng ký khai tử 37 trường hợp; 

chứng thực cấp huyện 0 việc; cấp xã 2.716 việc... 
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Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ 

bản ổn định, các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo ban hành Chương trình công tác 

trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)26; tăng cường công 

tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội27. Trong tháng, xảy ra 03 vụ28 về 

trật tự xã hội, trật tự công cộng; 01 vụ tai nạn giao thông29; bắt giữ 08 vụ/09 đối 

tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông được tăng cường, 

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn 

giao thông; tiến hành kiểm tra được 48 lượt, phát hiện và lập biên bản vi phạm 

177 trường hợp, tạm giữ 64 xe mô tô; xử phạt hành chính 206 trường hợp, nộp 

ngân sách nhà nước tổng số tiền 248,9 triệu đồng.  

3. Công tác Ngoại vụ; Biên giới 

Duy trì công tác đối ngoại về các lĩnh vực phát triển du lịch, công tác 

quản lý các công trình trên biên giới, quản lý lao động qua biên giới. Trao đổi 

với huyện Đại Tân và Thành phố Tịnh Tây, Trung Quốc (TQ) về việc sơn và vệ 

sinh khu vực mốc biên giới. Tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban liên hợp biên 

giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc về xác định các đoạn biên giới còn 

nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới. Thông báo đến huyện 

Đại Tân - TQ về việc phía Việt Nam xây dựng một số hạng mục công tình tạm 

tại khu vực thác Bản Giốc. Trao đổi với Thành phố Tịnh Tây TQ về việc phía 

Trung Quốc xây dựng đường tuần tra biên giới; công tác quản lý người nước 

ngoài ra vào địa bàn huyện; hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ thực hiện 

các dự án trên địa bàn được tăng cường. 

Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc 

giới, giữ vững trật tự, trị an khu vực biên giới được quan tâm, tăng cường30; 

trong tháng, các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra canh gác trên 50 lần, với 

trên 360 lượt người tham gia. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên 

truyền và yêu cầu nhân dân không qua lại cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở, 

không sang lao động bất hợp pháp tại các địa phương Trung Quốc; trong tháng, 

tiếp nhận 119 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương 

                                           
26 Tiếp nhận 221 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân; thu nhận định danh điện tử chưa có thẻ 72 HS, định 

danh điện tử có thẻ 18 HS. 
27 Tổ chức kiểm tra 03 lượt/06 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 01 cơ sở vi 

phạm, xử phạt hành chính nộp NSNN 1,5 triệu đồng; kiểm tra 12 lượt về lĩnh vực cư trú, phát hiện, xử phạt vi 

phạm hành chính 04 trường hợp, nộp NSNN hơn 3,7 triệu đồng. 
28 Trong đó : 01 vụ, 01 đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ;  ; 02 vụ, 25 đối tượng về hành 

vi đánh bạc. 
29 Trong đó: 01 vụ tai nạn giao thông tại xã Khâm Thành, 01 người chết, 02 người bị thương, hiện nay 

lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ. 
30 Các lực lượng biên phòng đã thường xuyên tham gia và duy trì có hiệu quả các cuộc hội đàm định kỳ 

và đột xuất với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và giải 

quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới... đối ngoại trực tiếp trên 20 lần; các Đồn Biên phòng gửi 

trên 20 thư. 
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qua các đường mòn, lối mở. Tổ chức bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng tổ chức, môi 

giới đưa 02 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

V. NHẬN XÉT CHUNG 

Nhìn chung, trong tháng 02/2023, các cơ quan, đơn vị và cơ sở cơ bản đã 

triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của UBND huyện theo chương trình công tác đã 

đề ra; các hoạt động phát triển kinh tế diễn ra ổn định; các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội đã được triển khai ngày từ những ngày đầu năm; công tác tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân sau Tết 

diễn ra sôi nổi; chủ động giải quyết, xử lý công việc; sản xuất nông lâm nghiệp 

cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động 

bà con nông dân chủ động cày ải, làm đất phục vụ sản xuất còn hạn chế, tiến độ 

đạt thấp (đạt 40,9%); việc triển khai xây dựng các công trình còn chậm tiến độ 

do sau tết các đơn vị thi công chưa triển khai thực hiện; tình trạng vi phạm quy 

định về quản lý, bảo vệ rừng vẫn xảy ra... 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Trùng 

Khánh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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