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Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 

THÁNG 01 NĂM 2022 

 

Xác định năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng nói chung và thành phố nói riêng, ngay từ đầu năm, 

UBND Thành phố Cao Bằng đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, giao nhiệm vụ cho 

từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 

xã hội, bám sát Nghị quyết 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; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 

của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2022. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn, bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh. 

Tháng 01 năm 2022, Thành phố đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Trồng trọt: Trong tháng 01 sản xuất nông nghiệp tập trung vào công tác 

cày ải, làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân. Thời tiết cơ bản thuận lợi cho 

việc làm đất và gieo trồng của bà con. Rau đậu các loại thường xuyên được chăm 

sóc, thu hoạch và luân phiên quay vòng, ước tính đến nay trồng được khoảng 24,5 

ha cây rau các loại bằng 102,24% so với cùng kỳ năm trước, cây thuốc lá trồng 

được 1,8 ha bằng 90% so với năm trước, các loại cây trồng khác mới đang trong 

giai đoạn chuẩn bị. 

Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển bình thường. Trong 

tháng không xuất hiện dịch bệnh lớn. Các xã, phường tiếp tục triển khai tuyên 

truyền người dân chủ động che chắn và vệ sinh chuồng trại phòng chống dịch 

bệnh đặc biệt là bệnh cúm gia cầm và bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng đàn trâu cả 

thành phố hiện có 1242 bằng 108 % so với cùng kỳ năm trước (tăng 92 con); đàn 

bò hiện có 245 con bằng 133,15% (tăng 61 con); đàn lợn hiện có khoảng 10.277 

con bằng 153,3% so với năm trước (tăng 3.573 con); đàn gia cầm hiện có 205,8 

nghìn con bằng 93,5% so với năm trước, trong đó: gà có 188,9 nghìn con bằng 

87,9% so với năm trước (giảm 14,3 nghìn con). 
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Lâm nghiệp: Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được quan tâm, 

Trong tháng không xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, mua bán 

vận chuyển lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng. Triển khai xây dựng Kế 

hoạch tổ chức tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. 

Thủy sản: Trong tháng bà con tiếp tục duy trì chăm sóc và thu hoạch trên 

diện tích nuôi trồng từ trước. Sản lượng thủy sản tháng 01 ước tính đạt 8,2 tấn 

bằng 101,49% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 0,12 tấn), Trong đó:Sản lượng thủy 

sản nuôi trồng ước tính đạt 7,93 tấn bằng 101,54% so với cùng kỳ năm trước 

(tăng 0,12 tấn);Sản lượng khai thác thủy sản đạt 0,27 tấn bằng 100% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó cá được 0,17 tấn, tôm được 0,06 tấn, thủy sản khác được 

0,04 tấn. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các xã tiếp tụcthực hiện tốt 

công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành 

phố Cao Bằng năm 2022. Tiếp tục rà soát khắc phục một số hạn chế tại cơ sở đối 

với 03 xã nông thôn mới để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn thẩm định của 

trung Ương. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện xóm điểm Nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

Thủy lợi: Công tác thủy lợi, khuyến nông được quan tâm, chú trọng. Chỉ 

đạo các địa phương tập trung tu sửa các hạng mục công trình thủy lợi, kênh 

mương; Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ tưới tiêu khoa học, hợp lý nhằm tiết kiệm 

nước ngay từ đầu Vụ. 

2. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng – Đô thị 

 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện 

hành) tháng 01 năm 2022: 25,350 tỷ đồng, đạt 11,8% kế hoạch, trong đó: Hộ cá 

thể ước đạt 16,85 tỷ đồng; Hợp tác xã đạt 8,5 tỷ đồng. 

Quy hoạch:Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư về nhiệm vụ thiết kế 

và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Trung tâm chỉ huy công án tỉnh 

Cao Bằng. Cung cấp số liệu gửi Sở Xây dựng phục vụ lập nhiệm vụ quy hoạch 

và lập đồ án ”Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, 

tỷ lệ 1/10.000”. 

Xây dựng: Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình chuyển tiếp và triển 

khai các dự án năm 2022 theo kế hoạch giao; triển khai thực hiện các công trình 

điện chiếu sáng ngõ xóm, khu dân cư; cấp nước sinh hoạt; xây dựng đường giao 

thông ngõ xóm, thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong tháng 01 năm 

2022 đã tiếp nhận 40 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, đã thực hiện giải quyết 08 hồ 

sơ (Cấp mới giấy phép xây dựng: 07 hồ sơ, Điều chỉnh giấy phép: 02 hồ sơ); Số hồ 

sơ xin hủy (chủ đầu tư xin rút): 08 hồ sơ; Đang giải quyết: 23 hồ sơ; Tiếp nhận và 

giải quyết cấp phép 02 hồ sơ cho phương tiện đi vào các tuyến đường hạn chế; 

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đối với 09 hồ sơ; Thẩm 

định 44 hồ sơ dự toán đền bù GPMB. 

Đô thị: Tổ chức đánh giá kết quả triển khai Đề án xây dựng thí điểm một số 
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tuyến đường phố thành đường một chiều và đỗ xe có thu phí trên địa bàn phường 

Hợp Giang. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ thành phố Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng, giai đoạn 2021 – 2025, thành phố đã chỉ đạo tổ chức rà soát chụp ảnh 

tất cả các điểm nóng nổi cộm về trật tự đô thị để làm căn cứ tổ chức giải tỏa xử 

lý nghiêm các trường hợp bày bán hàng hóa trái phép trên vỉa hè, lòng đường 

gây mất mỹ quan đô thị; rà soát các khu vực đất công đang bị lấn chiếm xây 

dựng trái phép để quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức ra quân 

cao điểm thiết lập kỷ cương và chỉnh trang đô thị, trật tự vỉa hè, lòng đường, trật 

tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phốCao Bằng dịp 

tết Nhâm Dần 2022. Kiểm tra rà soát các trường hợp vi phạm và xử lý kịp thời 

dứt điểm các điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị. 

Tổng số công trình xây dựng được kiểm tra phát hiện trên địa bàn trong 

tháng 01/2022 là 27 trường hợp, trong đó: Số công trình xây dựng đúng phép, có 

phép: 17 công trình (13 công trình năm 2021; 4 công trình năm 2022); Số công 

trình xây dựng không có GPXD: 08 công trình (06 công trình năm 2021; 02 công 

trình năm 2022). Số công trình xây dựng sai nội dung GPXD: 02 công trình (01 

công trình năm 2021; 01 công trình năm 2022). Ban hành 07 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hoạt động xây dựng với số tiền xử phạt là 135.000.000 đồng.  

3. Thương mại và dịch vụ 

Thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì, hệ thống chợ trên địa bàn 

hoạt động ổn định, đảm bảo trật tự, không có biến động lớn, không có hiện 

tượng khan hiếm hàng.  

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ trên địa bàn: ước 

đạt 331,12 tỷ đồng. Trong đó:Hộ cá thể đạt: 321,27 tỷ đồng; Hợp tác xã đạt: 

9,85 tỷ đồng. 

Các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú, 

đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá cả các mặt hàng 

khá ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng. Công tác kiểm tra, kiểm soát 

thị trường được tăng cường.Công tác chống đầu cơ tăng giá, chống buôn lậu 

gian lận thương mại được thực hiện tốt… Là tháng giáp tết Nguyên Đán nên nhu 

cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, như mặt hàng lương thực thực phẩm, đồ 

dùng gia đình. Gần dịp cuối năm âm lịch, các công trình xây dựng gấp rút hoàn 

thành nhóm hàng vật liệu xây dựng tăng. 

4. Tài chính - Kế hoạch 

UBND Thành phố ban hành Quyết định giao dự toán thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022. Tập trung chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách ngay 

từ đầu năm. Tập trung xây dựng các kế hoạch triển khai thực thiện công tác thu, 

chi, quản lý ngân sách giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức quán triệt, triển khai 
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thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP và tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 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... 

Kết quả thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/01/2022, tổng thu ngân sách 

trên địa bàn được 13,566 tỷ đồng/403 tỷ đồng, đạt 3,37% KH do UBND tỉnh 

giao, đạt 2,4%KH do HĐND thành phố giao. Phần thu cân đối ngân sách thành 

phố được hưởng (không bao gồm tiền sử dụng đất) theo tỷ lệ phân chia giữa các 

cấp ngân sách là: 8,199 tỷ/234,05 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch giao. So với tiến độ 

cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố. 

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân các nguồn vốn năm 2021 và nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 với tổng số 

vốn và 512,946 tỷ đồng. Đến ngày 21/01/2022 thực hiện đạt 348,5/525,9 tỷ 

đồng, đạt 66,2% kế hoạch (Trong đó thành phố có 01 dự án: Khu tái định cư 2 

khu đô thị mới thành phố Cao Bằng được giao 99,6 tỷ đồng vào cuối tháng 

12/2021, dự án này không tính vào tỷ lệ giải ngân trong năm), do đó số giải 

ngân của thành phố đến thời điểm hiện nay đạt 347,7 /426,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 

81,5% kế hoạch vốn giao. Trong đó: Số thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

(không bao gồm dự án khu tái định cư 2) năm 2021: 246,9/ 322,2 tỷ đồng, đạt 

76,6% kế hoạch; số thực hiện giải ngân vốn chuyển nguồn: 100,8/104,1 tỷ đồng, 

đạt 96,8% kế hoạch. Ước giải ngân đến ngày 31/01/2022, thành phố giải ngân 

đạt 404,5/ 426,3 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch vốn giao. 

5. Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể 

Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản 

xuất, kinh doanh. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh;hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong quá trình giải 

quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng… tiếp tục triển 

khai các phương án hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong quản 

bá giới thiệu phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020; Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/4/2021 về gia 

hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. 

6. Tài nguyên môi trường, phát triển quỹ đất 

6.1. Tài nguyên môi trường 

Công tác quản lý đất đai: Tiến hành kiểm tra, đối soát những thửa đất đã 

đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Ban hành 02 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 02 hộ gia đình, cá nhân với số 

tiền 18.000.000 đồng 
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Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ):Thực 

hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu được 31/36 hồ sơ, đạt tỷ lệ 86,1%, 05 hồ sơ 

đang trong thời gian xử lý, đang tiến hành kiểm tra, thẩm định. Ban hành 20/30 

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, đạt tỷ lệ 66,7%. Ban hành 30 quyết 

định giao đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Phê duyệt 10/16 hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư, đạt tỷ lệ 62,5%.  

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản: Thường 

xuyênkiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường đối với một số bãi tập kết vật liệu xây dựng, cơ sở giặt là công 

nghiệp. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính đối với 03 đơn vị, với tổng số tiền 122.000.000 đồng. Tiến hành xác minh 

đơn phản ánh về môi trường tại xưởng men Quân Tám, thuộc tổ dân phố 06, 

phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. 

6.2. Công tác phát triển quỹ đất và GPMB 

Công tác tạo lập, phát triển quỹ đất: Tiếp tục triển khai các dự án trọng 

điểm như: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao 

Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng; Phố đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; Kè 

chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; 

Phố đi bộ ven sông bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng… tiến độ thực 

hiện các dự án được đảm bảo theo kế hoạch. 

Hiện nay, đang trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư đối với các Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thuộc tổ 7 (trước đây 

là tổ 11, 12) phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Khu tái định cư và Khu đô 

thị tại khu 2A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Dự án Khu tái định cư 

phục vụ GPMB dự án Khai tác lộ thiên mở sắt Nà Rụa; Dự án phát triển cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật khu đô thị Khuổi Đưa, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng; Khu đất tập thể công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao 

Bằng, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 2, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng… 

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức thành công đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với 04/16 lô đất tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp, 11/11 lô đất 

thuộc tổ 4 phường Hòa Chung với tổng số tiền đất giá thu được là 50.061,170 

triệu đồng.  

Thành phố được bổ sung thêm 02 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất gồm 

Khu đất thuộc dãy C2A, thuộc Khu tái định cư 1, phường Sông Hiến và địa chỉ 

Khu đất thuộc khu thập thể Công Ty Cổ Phần Bia Cao Bằng, tại tổ 3, phường 

Duyệt Trung theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

tỉnh. Thành phố đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập phương án đấu giá và thực 

hiện các thủ tục xác định giá khởi điểm đối với 02 địa chỉ trên. 

Công tác giải phóng mặt bằng: Đã ban hành 10 thông báo thu hồi đất; đo 
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đạc, kiểm đếm được 2.885,6 m2; phê duyệt phương án đền bù đối 40 hộ gia đình, 

cá nhân với diện tích là  6.254 m2, tổng giá trị đền bù trên 2,7 tỷ đồng. Tiến hành 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 45 hộ gia đình, cá nhân với tổng số 

tiền trên 3,6 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án Kè chống sạt lở 

bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao Bằng; Bồi thường hỗ trợ và 

tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng; Hạng mục: 

Tuyến nhánh số 17 với tổng diện tích 1084 m2. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, xã hội 

BCĐ “TDĐKXDĐSVH” thành phố tiến hành họp xét Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa" "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Kết 

quả 96,43% đạt cơ quan, đơn vị chuẩn văn hóa, vượt 1,43% chỉ tiêu KH giao. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động tại các di tích lịch sử, đền, chùa trong 

dịp Tết Nguyên đán – Xuân Nhân Dần năm 2022; Ban hành các báo cáo: Báo 

cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực 

văn hóa -thông tin năm 2021; Báo cáo hoạt động xuất bản, in phát hành năm 

2021; báo cáo công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19. 

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý 

cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các 

dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet. 

 Tổ chức đánh giá xếp hạng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp 

phường, xã trên địa bàn Thành phố năm 2021. Ban hành kế hoạch thông tin 

tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025 trên hệ thống thông 

tin cơ sở. Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2022 và Quý I năm 2022. 

b) Y tế 

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả; 

công tác khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú 

trọng. Tổng số lượt khám bệnh trong tháng đạt 3.041 lượt; công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai quyết liệt, các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; thường 

xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

cung ứng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị, vật tư y tế cơ bản phục vụ công tác 

phòng chống dịch. Trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng. Rải rác Cúm 74ca; Tiêu chảy 06 ca. 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-

CoV-2 trong các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ y tế; trang thiết 

bị, vật tư y tế và các phương tiện phòng hộ cá nhân cơ bản đáp ứng yêu cầu 

phòng chống dịch. Tính đến ngày 15/01/2022, tổng sốca nhiễm Covid-19 trên 

địa bàn thành phố (F0)558 trường hợp; trong đó F0 tại khu điều trị trường Quân 

sự tỉnh: 62 trường hợp; F0 điều trị tại nhà 141 trường hợp; đã khỏi 355trường 

hợp. Tổng số số F1: 558 trường hợp; Số F1 cách ly tại nhà: 553 trường hợp; F1 

cách ly tại khu cách ly tập trung 05 trường hợp. 
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Công tác tiêm văc xin phòng Covid-19 (đối tượng trên 18 tuổi): Tiêm mũi 

1 được 55.417/56.468 đạt 98,1%; tiêm mũi 2 được 51.470/56.468 đạt 91,1% ; 

tiêm mũi 3 được 12.287/56.468 đạt 21,8%. 

Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được triển khai thường xuyên. 

Số trẻ sinh tính đến tháng 15/01/2022 là 57 trẻ giảm, tăng 02 trẻ so với cùng kỳ 

năm 2021; Tỷ lệ dinh dưỡng nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi : 10,50%.  Duy trì 07 xã, 

phường đã đạt tiêu chí Quốc gia (xã Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang và 

phường Sông Bằng, Ngọc Xuân, Sông hiến, Đề Thám). 

Ban hành và tổ chức kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm  trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022; 

Ban hành Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền về ATTP, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán 

ăn vỉa hè, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

 c) Giáo dục và Đào tạo 

 Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ dạy học trực tiếp 

và dạy học trực tuyến đảm bảo theo kế hoạch năm học và chất lượng giảng dạy 

trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp  

 Tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” năm 2021 đối với 11 xã, 

phường trên địa bàn thành phố. Kết quả: Tốt 6/11 (55%), khá 4/11 (36%), trung 

bình 1/11 (9%); tổ chức, đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021 đối với 23 

đơn vị trên địa bàn thành phố. Kết quả: Tốt 21/23 (91,3%), khá 2/23 (8,7%). 

Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá Thành phố học tập 

năm 2022. 

 - Công tác tiêm phòng vắc xin: 

 + Cán bộ quản lý, giáo viên,nhân viên tại các đơn vị trường học:Hoàn 

thành việc tiêm vacxin mũi 3 cho 323/1014 (31,9%) ; 

 + Học sinh từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho 

3278/3346 học sinh, chiếm tỷ lệ 98%; mũi 2 đã tiêm được cho 3100/3346 em 

HS chiếm tỷ lệ 93% (tính đến thời điểm ngày 18/12/2021).  

 Chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2022và tiếp tục tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt, ký cam kết về thực hiện Luật ATGT đường bộ trong dịp Tết 

dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022. 

 d) An sinh xã hội và việc làm, giảm nghèo 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND Tỉnh thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại 
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dịch COVID-19; hỗ trợ lao động ngừng việc: 01 người,  với số tiền 2.000.000 

đồng; hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): 69 

người, với số tiền 103.500.000 đồng. Chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường triển 

khai chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà đến 

toàn thể Nhân dân trên địa bàn.Ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 trong 

Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng 

dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021-2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng.  

Tiếp tục thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người 

có công và thân nhân; tiếp nhận nghiệm thu hoàn thành 02 Nhà bia ghi tên liệt sĩ 

tại xã Chu Trinh và phường Sông Bằng; thanh toán vốn đối ứng cho nhà thầu 

850 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, kịp 

thời, đúng đối tượng; tổ chức Kế hoạch trao quà Tết cho hộ nghèo do Quỹ Thiện 

Tâm và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng tài trợ; tiếp tục rà soát, lập 

danh sách hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH nhận quà của các tổ chức, nhà 

hảo tâm trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thành lập Đoàn cấp 

ủy, chính quyền thăm tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội,hộ nghèo, cận nghèo,  người có công và cán bộ lãnh đạo đã 

nghỉ hưu trên địa bàn. 

Triển khai Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Triển 

khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý. 

e) Thông tin và truyền thông 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh, Thành phố. 

 Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong điều kiện có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là việc khoanh vùng, truy vết, 

phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan đến 

các ca F0 trong cộng đồng; công tác xử phạt và kiểm tra các đơn vị, doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức 

của người dân trong phòng chống dịch, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 

quy định 5K của Bộ Y tế và các hoạt động tiêm Vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi. 

Trong các chương trình truyền thanh đều phát thông điệp của bộ Y tế, hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và phản ánh kịp thời các hoạt động của 

Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
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 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Triển khai thực hiện các bài viết để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của Thành phố, sản xuất các chương trình truyền thanh địa phương, 

chương trình ca nhạc chào Xuân. Bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021. 

Thực hiện sản xuất và phát sóng 21 chương trình truyền thanh địa phương và 

các phóng sự chuyên đề với tổng số hơn 160 tin, bài. Trang thông tin tuyên 

truyền của Trung tâm trung bình mỗi ngày thu hút khoảng 5.000lượt truy cập. 

 Chỉ đạo xây dựng phương án trang trí tiểu cảnh Tết nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 nhằm tạo không gian vui tươi trong ngày tết.Thực hiện chỉnh 

trang khu Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, phường Đề Thám để phục 

vụ đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

 Trang thông tin điện tử của Thành phố được duy trì thường xuyên, kịp thời 

đăng tài các văn bản liên quan đến công tác quản lý điều hành của Thành phố. 

f) Khoa học và công nghệ 

Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp 

các Hội khoa học tỉnh thực hiện tốt công tác Khoa học, công nghệ; triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 theo đúng các văn bản hướng dẫn. 

g) Công tác Dân tộc, Chữ Thập đỏ 

Công tác Dân tộc: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 

thường kỳ và thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. 

Công tác Chữ thập đỏ: Xây dựng Kế hoạch thăm và tặng quà các hộ 

nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội 

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

2. Quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực thông tin liên lạc đảm 

bảo kịp thời. Nắm chắc tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự 

giao thông, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Công tác tuyển quân được quan tâm, đã tiến hành khám sàng lọc, lựa 

chọn và hoàn thiện hồ sơ đối 85 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.  

Trong tháng 01 năm 2022, trên địa bàn Thành phố xảy ra 02 vụ phạm pháp 

hình sự; Điều tra khám phá 02/02 vụ, khởi tố 04 vụ/04 đối tượng tội phạm hình 

sự. Phát hiện, bắt giữ 36 vụ tội phạm tệ nạn ma túy, với 41 đối tượng vi phạm.  

Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố diễn ra khá phức tạp, đã xảy ra 01 

vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 01 người chết. Lực lượng Công an Thành 

phố đã tăng cường công tác tuần, tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông về nồng 

độ cồn, ma túy, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua đó, đã 

phát hiện và xử lý 302 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước giấy 
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phép lái xe 17 trường hợp, tạm giữ 02 ô tô, 78 mô tô; Thu nộp ngân sách nhà 

nước 149.750.000đ. 

Thực hiện làm thủ tục cấp căn cước công dân từ 14 tuổi trở lên được 137 

hồ sơ. Trả thẻ CCCD được được 289 thẻ. 

3. Công tác Nội vụ, Tư pháp , Thanh tra 

3.1. Công tác Nội vụ 

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế được thực hiện đúng quy định, đảm 

bảo các hoạt động điều hành quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ban hành Quyết định phân bổ biên chế công 

chức, viên chức năm 2022; Quyết định về việc xếp hạng trường học; Thông báo 

kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng 68 năm 2021 và 

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ quản lý và 

hợp đồng 68 tại đơn vị sự nghiệp năm 2021. Tiếp nhận và phân công công 

tácđối với 02 công chứccấp xã, điều động và biệt phái 02 công chức cấp xã.  

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức: 

thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt 

khung đối với công chức, viên chức, người lao động được 6 người và thông báo 

nghỉ hưu đối với 01 công chức và nâng lương trước thời hạn đối với 14 viên 

chức giáo dục.Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022; rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học đối với cán bộ chủ 

chốt cấp xã. 

Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chú trọng, Thành phố đã 

phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2022; 

ban hành Quyết định Về việc tặng danh hiệu và hình thức thi đua năm 2021; 

Quyết định Về việc tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ 

thành phố Cao Bằng năm 2021 cho 68 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Danh hiệu ''Cờ thi đua'' năm 2021 cho 01 tập thể, danh hiệu ''Tập thể lao 

động xuất sắc'' năm 2021 cho 04 tập thể. 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Các 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, 

nắm tình hình và xử lý nghiêm hoạt động truyền đạo trái phép. 

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát về kiểm tra, giám sát việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xây 

dựng Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Cao Bằng năm 2022. Ban hành 

Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021; Quyết định công bố 

chỉ số CCHC năm 2021 của Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Duy trì tốt các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính. Chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng chậm, trễ trong giải quyết 

TTHC đủ điều kiện nên tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn giảm rõ rệt tạo so với 

cùng kỳ. Tính đến ngày 15/01/2022, thành phố đã tiếp nhận 257hồ sơ. Trong đó, 
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số hồ sơ đã giải quyết 193/257hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,09%; số hồ sơ giải quyết trước 

hạn và đúng hạn đạt 184/257 hồ sơ đạt tỷ lệ 71,6%;số hồ sơ trong hạn là 64/257 

hồ sơ; số hồ sơ quá hạn và đang trong quá trình giải quyếtlà 9 hồ sơ, tỷ lệ 3,5%. 

3.2. Công tác Tư pháp- Hộ tịch 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn thành phố. Ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 29/12/2021 

của UBND thành phố về xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022. Thực hiện tốt công tác theo dõi áp dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Công tác phổ biến thường xuyên 

được quan tâm ngay trong tháng 1/2022 đã tổ chức cấp pháp bản tin pháp luật 

với 74 bản tin cho các xã, phường. Thực hiện tốt công tác đánh giá công nhận xã 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo quy định. 

- Công tác hộ tịch: Được thực hiện đúng quy định, thường xuyên tại 

Bộphận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại của UBND thành phố. Các 

thủ tục đều được giải quyết đúng thời hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Trong 

tháng 01 năm 2022, phòng đã thực hiện giải quyết thủ tục: Cải chính, thay đổi 

xác định lại dân tộc là: 08 trường hợp. 

- Công tác chứng thực:Công tác chứng thực được thực hiện theo Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong tháng 01 năm 2022, đã thực hiện giải 

quyết được: 102 trường hợp, trong đó: Chứng thực bản sao từ bản chính: 100 

trường hợp; Chứng thực chữ ký người dịch: 02 trường hợp. 

3.3. Công tác Thanh tra 

Hoàn thành 04 cuộc thanh tra và ban hành các kết luận về chấp hành các 

quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về Giáo dục và đào tạo đối 

với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; 

việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Hợp Giang và Tân Giang; quản lý việc 

mua sắm tài sản đối với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố.Thực 

hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm, năm 2021 đúng quy định. 

Ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2022; xây dựng Kế hoạch phòng 

chống tham nhũng năm 2022. 

3.4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

Duy trì thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, tiếp công dân thường xuyên 

tại đơn vị. Làm tốt việc phân loại, xử lý đơn, giao nhiệm vụ trả lời đơn của công 

dân đến các phòng chuyên môn thụ lý, giải quyết theo đúng quy định. Tính đến 

ngày 15/01/2022, số đơn tiếp nhận 11đơn, trong đó: Đơn không thuộc thẩm quyền 

giải quyết 03 đơn(Trả lại, hướng dẫn đơn, đơn đã được trả lời, đang được xem xét 

giải quyết, đơn trùng). 
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Phần thứ hai 

NHỮNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022 

1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Hướng dẫn người dân chuẩn bị tốt phương án sản xuất vụ Đông - Xuân. 

Chỉ đạo triển khai các biện pháp tu sửa hệ thống mương phai thủy lợi, chuẩn bị 

tốt vật tư nông nghiệp, phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2022 đảm bảo đạt diện 

tích, kịp thời vụ. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm. Tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường trồng rừng và quản lý bảo vệ 

rừng. Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện đón Đoàn thẩm định của trung Ương 

đến thẩm định đánh giáthành phố Cao Băng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới. Triển khai công tác thẩm định, đánh giá, công nhận hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng xóm điểm thôn mới kiểu mẫu đối với 03 xóm theo kế hoạch. 

2. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại và dịch vụ 

Đẩy mạnh cung cấp thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, ứng dụng máy móc thiết 

bị, tiến bộ khoa học kỹ thuật… vào sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và 

phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; tổ chức liên doanh, 

liên kết, hợp tác sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

của các HTX, hộ kinh doanh cá thể.Đẩy mạnh phát triển thương mại, tạo điều 

kiện cho lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý thị 

trường, xử phạt nghiêm các trường hợp gian lận thương mại tạo môi trường bình 

đẳng trong kinh doanh. 

3. Xây dựng – Đô thị 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo 

các nguồn vốn phân cấp, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo, 

giám sát, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy 

nhanh tiến độ thi công các dự án kè đặc biệt là kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư 

bờ phải sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang và công trình Phố 

đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang;  

4. Tài chính - Kế hoạch 

Chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch thu ngân sách năm 2022; xây 

dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác theo ngành, 

lĩnh vực để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022; tăng cường công tác 

thu thuế, phí và thu hồi nợ đọng năm 2021 và các năm trước.  

Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, dự kiến  

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giải ngân các nguồn vốn theo 

phân cấp năm 2022; vốn vay nước ngoài. 
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5. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường: 

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê 

duyệt; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số cơ 

sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra việc triển khai mô hình phân loại 

và xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn tại 03 xã nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo 

thực hiện giải quyết đúng hạn đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai 

đủ điều kiện. Thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, hợp thức giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường 

kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên 

địa bàn. 

6. Công tác phát triển quỹ đất - GPMB 

Công tác phát triển quỹ đất:Tiếp tục chỉ đạo triển khai thi công, giám sát, 

quản lý chất lượng đối với các dự án: Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô 

thị mới thành phố Cao Bằng; Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự 

tỉnh Cao Bằng; Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành 

phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố 

Cao Bằng; Phố đi bộ ven sông bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng.Trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu tái 

định cư và khu đô thị tại khu 2A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. 

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các 

thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất ngoài thực 

địa đối khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản, 

cây cối hoa màu và thu thập giấy tờ pháp lý đối với các dự án: Kè chống sạt lở bờ, 

ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng và Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng; Dự án PTĐT số 7A; Dự án BT, HT, TĐC đường phía 

Nam hạng mục: Bãi đổ thải số 1; Đầu tư khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa; Khai 

thác lộ thiên khoáng sản Niken- Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà 

Trì, huyện Hòa An.  

Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền là 

2,5 tỷ đồng; chi trả tiền cho người dân có đất bị thu hồi đối với những trường 

hợp đủ điều kiện với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu 

tư các dự án với diện tích 1,5ha. 

7. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin: 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các ngày kỷ niệm, 

ngày lễ lớn của Đất nước và của địa phương: Tuyên truyền kỷ niệm 81 năm 

ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022) và các ngày lễ, sự kiện chính trị 

quan trọng diễn ra trong tháng. Phản ánh các hoạt động vui xuân đón Tết 
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Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phản ánh các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao và việc tổ chức các lễ hội Xuân trên địa bàn...và các ngày lễ, sự 

kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.Duy trì tốt công tác tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên 

tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã 

hội của Thành phố và các phường, xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các tầng lớp nhân dân, 

nhất là việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế và công tác tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện:  Đề án "Phát huy giá trị di tích, di sản gắn 

với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030", “phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022”; thành 

lập tổ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 

2022.Ban hành kế hoạch thực hiện duy trì chỉ tiêu xây dựng Chính quyền Thành 

phố đạt tiêu chuẩn xếp hạng Chính quyền điện tử mức độ III trở lên năm 2022. 

8. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo thực hiện các chuyên đề giáo dục đẩm bảo duy trì và nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo các trường học; Xây dựng phương án tổ chức thi 

học kỳ I năm học 2021-2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid- 

19;tiếp tục thực hiện kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu, 

phụ đạo học sinh yếu, kém. Ban hành Kế hoạch thực hiện việc đánh giá, xếp loại 

Cộng đồng học tập cấp xã năm 2022. 

 9. Lĩnh vực Lao động TBXH, Y tế, BHXH, dân tộc, chữ thập đỏ 

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người có 

công. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối với người 

tàn tật, trẻ mồ côi, các đối tượng yếu thế... tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lao 

động việc làm, giảm nghèo, xóa nhà tạm nhà dột nát. Tiếp tục triển khai thực 

hiện tốt công tác dân tộc, phát huy tối đa vai trò của người có uy tín tại địa bàn 

dân cư; tiếp tục thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ, trọng tâm là các hoạt động từ 

thiện, nhân đạo, hiến máu cứu người.Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. Tiếp tục huy động các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm…ủng hộ 

kinh phí cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố đảm 

bảo tiến độ đề ra. 

10. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh 

Tổ chức huấn luyện quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ cho các đối tượng 

theo kế hoạch; Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đặc biệt là các ngày lễ, tết 

Nguyên Đán 2022. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị  số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào 
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“CAND học tập, thực hiện sáu điều bác Hồ dạy”; tăng cường thực hiện đợt cao 

điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội  phạm về ma túy tuyến biên giới Việt – 

Trung năm 2021; thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an 

ninh trật tự nhân dịp tết Nguyên Đán Nhân Dần năm 2022 và đợt cao điểm kiểm 

soát người về từ vùng dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố, các đối tượng xuất 

nhập cảnh trái phép qua địa bàn thành phố.Tăng cường nắm tình hình về an ninh 

nội bộ, đô thị, nông thôn, dân tộc, tôn giáo, kịp thời phát hiện các vụ việc xảy ra 

không để hình thành các điểm phức tạp về ANTT. 

11. Công tác Nội vụ 

Sau khi Văn bản của cấp trên, tổng hợp hồ sơ tinh giảm biên chế đợt 

II/2022. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện DCCS, Dân vận chính 

quyền năm 2022, Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2022. Xây dựng và ban 

hành Kế hoạch Hội đồng thi đua và phân công nhiệm vụ các thành viên; Thông 

báo trưởng khối, phong trào thi đua năm 2022; đăng ký thi đua với UBND tỉnh.  

Chỉ đạo bộ phận Một cửa Thành phố và các xã, phường nâng cao chất 

lượng phục vụ Nhân dân; các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời TTHC 

không để xảy ra việc giải quyết TTHC quá hạn. 

12. Công tác Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thực hiện 

thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

Duy trì thực hiện tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ; 

tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị theo 

đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội 

tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 02năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở KH&ĐT Cao Bằng; 

- TT Thành uỷ, HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- Chi cục thống kê TP ; 

- Các đơn vị, phòng, ban TP; 

- Chi cục thuế TP; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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BIỂU TỔNG HỢP 

Danh sách các đơn vị gửi báo cáo tháng 01 năm 2022 

TT Tên đơn vị 

BC nộp 

đúng 

thời hạn 

Nộp 

BC 

chậm 

Không 

có BC 

Nội dung 

đảm bảo 

theo 

mẫu 

Ghi chú 

1 Phòng Tài chính - KH x     x   

2 Phòng TNMT x     x   

3 Phòng QLĐT x     x   

4 Phòng Văn hóa - TT x     x   

5 Phòng Lao động - TBXH x     x   

6 Phòng Tư pháp x     x   

7 Phòng Kinh tế x     x   

8 Phòng Nội vụ x     x   

9 Phòng GD - ĐT x     x   

10 Phòng Y tế x     x   

11 Hội CTĐ x     x   

13 Thanh tra x     x   

14 Ban Quản lý Dự án ĐT&XD   x   x Nộp 19/01/2022 

15 TT phát triển Quỹ đất & GPMB x     x   

16 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông x     x   

18 Đội Quản lý TTĐT x     x   
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19 Ban Quản lý chợ x     x   

20 Hạt Kiểm lâm x     x   

21 Trung tâm dịch vụ NN x     x   

22 Bảo hiểm xã hội x     x   

23 Chi cục Thuế x     x   

24 Chi cục Thống kê x     x   

25 Đội QLTT số I x     x   

27 Công an TP x     x   

28 Ban chỉ huy QS   x   x Nộp 19/01/2022 

29 UBND phường Hợp Giang x     x   

30 UBND phường Tân Giang x     x   

31 UBND phường Sông Hiến x     x   

32 UBND phường Đề Thám x     x   

33 UBND phường Ngọc Xuân x     x   

34 UBND phường Hòa Chung x     x   

35 UBND phường D.Trung x     x   

36 UBND phường S. Bằng x     x   

37 UBND xã Vĩnh Quang     x     

38 UBND xã Hưng Đạo   x   x Nộp 18/01/2022 

39 UBND xã Chu Trinh x     x   
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