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1. Công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Trong bối cảnh tháng 10 và 10 tháng năm 2022, tình hình thế giới có nhiều 

phức tạp, xung đột Nga và Ukraine cũng như tác động từ lệnh trừng phạt của 

phương Tây đang khiến thị trường tài chính thế giới bất ổn, sự không chắc chắn 

của phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19, lạm phát tăng mạnh ở 

nhiều quốc gia; tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương 

thực...; Trong nước, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn 

định, các cân đối lớn được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh được cải 

thiện tích cực, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp; UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm 

túc, quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh, nhất quán thực 

hiện phương châm "Đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn 

hiệu quả, đẩy mạnh phát triển", tận dụng, khai thác tối đa các yếu tố thuận lợi, 

nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, có giải pháp tháo gỡ các vướng 

mắc, phát huy năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần 

kinh tế, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các 

Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh; 

trong đó tập trung 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;  Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế- xã hội thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; 03 

chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án 

trọng điểm của tỉnh, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực 

công tác: 

Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định 

số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021, trong tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh đã 

tổ chức 04 cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh, 01 Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ và 

nhiều cuộc họp quan trọng khác. Trong đó, tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ mở 

rộng tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh đã họp trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các 

huyện, thành phố trong tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phiên họp đã tập 

trung được trí tuệ của các thành viên UBND tỉnh và các đại biểu trong việc phân 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/nq-cp&area=2&type=0&match=false&vc=true&lan=1
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tích, đánh giá khách quan bối cảnh, tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương 

tháng 9, 9 tháng năm 2022, xác định những vấn đề và giải pháp cần thiết để thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội tháng 10 và những tháng 

cuối năm 2022. Thông qua các hội nghị, cuộc họp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã kịp thời xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm và 

đột xuất của địa phương. 

Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, 

Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế- 

xã hội tỉnh năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình, đánh giá thực 

tiễn để kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực 

hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành 

Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và Chương trình công 

tác của UBND tỉnh. Theo đó, tháng 10 và 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế- xã 

hội địa phương được duy trì ổn định, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển khởi sắc 

ở một số lĩnh vực trọng tâm như1: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thu ngân 

sách địa phương...; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

Trong tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 3.436 văn bản 

đến; ban hành 1.096 văn bản đi, trong đó có: 288 quyết định, 269 công văn chỉ đạo 

điều hành, báo cáo; … Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thay mặt tập 

thể UBND tỉnh 152 văn bản2. Các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định. Đặc biệt, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp thực hiện Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, 

ngành, đơn vị xây dựng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 

(chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII. 

Các thành viên UBND tỉnh là thủ trưởng các sở, ban, ngành theo nhiệm vụ 

được giao đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai các 

                                           
1 Kinh tế phục hồi khá, nhiều ngành sản xuất, kinh doanh đến nay đã đạt, vượt kế hoạch năm và tăng 

trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nổi bật như: kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 712,749 triệu 

USD, vượt 13% so với kế hoạch năm và tăng 31%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.347.943 triệu đồng, 

vượt 99% dự toán Trung ương giao, vượt 66% Nghị quyết HĐND giao, tăng gấp 2,75 lần; số lượt khách du lịch 

tăng gấp 2,5 lần; giá trị sản xuất công nghiệp  ước đạt 4.784,614 tỷ đồng, tăng 9%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

ước đạt 5.688,88 tỷ đồng, tăng 11,3% ... Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 30,35%; số hợp tác xã 

thành lập mới đạt 200% KH năm, tăng 8%; Diện tích đa số các loại cây trồng đều tăng; tổng sản lượng lương 

thực có hạt đạt 106,6% KH; tăng 5,1%; tổng đàn vật nuôi được duy trì ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

tăng; tổng sản lượng thủy sản tăng 5,5%, vấn đề an ninh lương thực được đảm bảo. 

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả; nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - 

du lịch từ cấp tỉnh đến cơ sở được triển khai sôi động, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân dân quan 

tâm, tham gia, tạo động lực tinh thần để người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội; 

công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tổ chức tiêm vắc xin COVID-

19 an toàn, hiệu quả; thực hiện kịp thời các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính 

sách, người có công.  

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được các cấp thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. 
           2 Có phụ lục chi tiết kèm theo. 
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văn bản cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, quy định của cấp trên thuộc ngành, lĩnh 

vực quản lý phù hợp với thực tiễn địa phương. 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 10 năm 2022 đã 

chỉ đạo việc tổ chức và chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, phiên họp, buổi làm việc 

quan trọng như: Họp: Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, họp 

về giải ngân đầu tư công và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, họp BCĐ 

dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, họp báo cáo nội dung thực hiện đề 

án xoá nhà tạm, nhà dột nát, họp Tiểu ban công tác cửa khẩu, họp với Đoàn 

chuyên gia IFAD, họp giải quyết vướng mắc về một số dự án tại Khu kinh tế 

cửa khẩu, họp ban chỉ đạo Đề án 02, họp về các DA phi chính phủ; Tham dự: 

hội thảo tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ 

đối với dân quân tự vệ tại QK1, hội nghị trực tuyến về BVMT và ATTP với Bộ 

Nông Nghiệp; Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; Hội nghị 

quán triệt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; Dự Hội nghị tổng kết Cao điểm 100 

ngày tuyên truyền, đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp DVM; Dự diễn tập phòng 

thủ Huyện trên địa bàn tỉnh; Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn; 

Chủ trì Hội nghị giao ban 3 lực lượng quý III;...3 

Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, các đồng chí lãnh đạo 

UBND tỉnh đã thường xuyên, tăng cường đi công tác cơ sở, kiểm tra, nắm tình hình 

triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh4. 

Đồng thời, chủ trì tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo 

đúng quy định và lợi ích chính đáng của người dân, qua đó tạo sự phấn khởi, đồng 

thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với 

trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh đã tập trung 

được trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể trong việc chủ động, tích cực 

đưa ra các ý kiến chỉ đạo quan trọng, kịp thời giải quyết các vấn đề mới, đột xuất, 

cấp bách do thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội địa phương đặt ra, tiêu biểu là chỉ 

đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và kiểm soát 

dịch COVID-195, giúp ổn định mọi hoạt động kinh tế- xã hội của địa phương; đã 

kịp thời triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện kịp thời chế 

độ báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, các vấn đề đột xuất theo yêu cầu của cấp trên 

                                           
          3 Họp đoàn kiểm tra việc thực hiện phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG"; 

Dự Lễ ký kết và trao tài trợ an sinh xã hội do NHTMCP Công Thương VN tài trợ; Dự HN trực tuyến về đánh giá 

NQ30 về các biện pháp phòng chống Covid-19; Dự HN trực tuyến triển khai CTGS của Quốc hội và UBTVQH; 

Tham dự Lễ động thổ công trình Tu bổ, tôn tạo Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong; Dự Đại hội đại 

biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng; Tham dự cuộc họp về an toàn thông tin, an ninh mạng; Họp hội đồng 

thẩm định các dự án đầu tư công; Dự hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quý III và trao giải cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật; Họp HĐ xét chuyển mục đích sử dụng rừng; Họp BCĐ giải phóng mặt bằng; Họp công bố 

QĐ kiểm tra, thông qua kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra công tác QLNN về 

khoáng sản; Họp cho ý kiến về ĐA chính sách khai thác vật liệu xd tại chỗ sử dụng cho các CTMTQG;... 

           4 Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH các huyện trên địa bàn tỉnh. 
5 Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các độ 

tuổi cơ bản đạt theo tiến độ chung của cả nước và đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
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và cung cấp đầy đủ các báo cáo kinh tế- xã hội cho các Ban của Tỉnh ủy; Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo yêu cầu phối hợp.  

2. Triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và các bộ ngành trung ương 

Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua theo dõi từ 01/01/2021 đến 

20/9/2022, UBND tỉnh Cao Bằng tổng hợp có 120 nhiệm vụ (trong 57 văn bản) 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Cao Bằng thực hiện, trong đó có 43/120 

nhiệm vụ đã hoàn thành, có 77 nhiệm vụ thực hiện trong tiến độ được giao. 

3. Về kết quả thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 10, 10 tháng đầu năm 2022 

3.1. Chương trình công tác tháng 10/2022 có tổng số 71 nhiệm vụ, trong 

đó có 03 nhiệm vụ thôi không thực hiện và đưa ra khỏi Chương trình. Đến nay, 

có 23/68 nhiệm vụ đã hoàn thành, có 45/68 nhiệm vụ đang thực hiện. 

3.2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

- Trong tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 216 nhiệm 

vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: có 115 

nhiệm vụ đã hoàn thành (53,2%), 62 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 28,7%), 39 nhiệm 

vụ đang thực hiện (chiếm 18,1%). 

- Trong 10 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 2.929 

nhiệm vụ, trong đó có 2.056 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 70,2%); 773 nhiệm vụ 

quá hạn (chiếm 26,4%); 100 nhiệm vụ đang thực hiện (chiếm 3,4%). 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng xin báo cáo các đồng chí Lãnh đạo 

UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVTMTH, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH(Nh). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Sỹ Tài 
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