ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
Số: 2251/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 29 tháng 8 năm 2022
THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh
tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2022

Ngày 29/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức phiên họp
thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và
8 tháng năm 2022; xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. Chủ tịch UBND
tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì Phiên họp. Tham dự phiên họp có: các đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh,
đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh, cơ quan
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh,
Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở nội dung thảo luận của thành viên UBND tỉnh, ý
kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh
kết luận như sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, 8
tháng năm 2022
Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi
và phát triển. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm
2021: Diện tích đa số các loại cây trồng vụ hè thu đều tăng; tổng đàn vật nuôi được
duy trì ổn định và tăng 4,36%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 3,77%; Giá trị
sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tăng 15,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng
15,42%. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có kết quả phục hồi ấn tượng, tổng lượt khách
du lịch tăng 91,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5349,64 tỷ đồng, tăng 10,68% so
với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 614 triệu USD, tăng
23,5%, đạt 97,3% KH; 2.985.331 triệu đồng; so với dự toán TW giao đạt 177%; so
với dự toán HĐND giao đạt 148%; so với cùng kỳ năm trước bằng 298%...
Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục quan tâm và triển khai có 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.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, số trường hợp mắc
Covid-19 mới trung bình theo ngày trong tháng 8/2022 là 4,5 người/ ngày, giảm so với
tháng 7/2022 (6,2 người/ ngày). 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.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn
định, đa số vụ vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, chiến dịch 100 ngày đấu
tranh với TCBHP Dương Văn Mình đạt kết quả tốt; quốc phòng được đảm bảo.
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Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, tồn tại
từ những tháng trước chưa được khắc phục: Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn
chưa phục hồi; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (đạt 26,4% so với kế hoạch
Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 23,6% so với kế hoạch HĐND giao; đạt 35,7% so
với vốn đã giao); Thu nội địa và thu cân đối ngân sách nhà nước đạt thấp và tiếp tục
giảm so với cùng kỳ năm trước; Tiến độ thực hiện đấu giá đất chậm; Số vụ vi phạm
Luật lâm nghiệp tiếp tục tăng; công tác trồng rừng, di dời chuồng trại và công tác
tiêm phòng cho vật nuôi chưa đạt tiến độ; dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến
phức tạp, nguy cơ lây lan rộng.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm giao các sở, ban, ngành và UBND các
huyện, thành phố trong thời gian tới
Trong tháng 9 năm 2022, các ngành, các cấp, các địa phương và toàn thể nhân
dân địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời
nắm bắt cơ hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao với phương
châm hành động thống nhất "Đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an
toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển". Trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu
sau:
2.1. Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết,
chỉ đạo của Trung ương; của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trong đó:
- Các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt,
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề
án, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh; trọng tâm là 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/NQCP 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. Triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh;
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề)
HĐND tỉnh khóa XVII.
- Các sở, ban, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế
hoạch, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ,
đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra và nhiệm vụ được giao.
2.2. Tập trung phòng chống dịch COVID-19 và nâng cao năng lực y tế để
đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội
Các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không chủ quan,
không lơ là mất cảnh giác, trong đó: tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận, hướng dẫn của Trung ương và
của tỉnh; nhất là chỉ đạo mới của Chính phủ tại Công điện số 755/CĐ-TTg ngày
25/8/2022. Xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng.
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- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của mọi người dân trong phòng, chống dịch; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động
truyền thông về sức khỏe đến các tầng lớp nhân dân.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, bảo đảm an toàn,
khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch, tập trung vào tiêm chủng
đối với các đối tượng bắt buộc: cán bộ công chức, trẻ em.
- Giao Sở Y tế tham mưu cho tỉnh thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc,
xem xét việc thành lập Hội đồng giám sát của tỉnh gồm các ngành: Tài chính, Y
tế, Thanh tra, Công an tỉnh để đảm bảo minh bạch, khách quan trong quá trình
thực hiện.
- Tiếp tục quản lý tốt công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới không để
xảy ra trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh; bảo đảm yêu cầu
phòng, chống dịch COVID-19.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế
- Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch một số cây trồng, vật
nuôi chính của tỉnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2022 đạt
3,07% đúng theo Kế hoạch đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho vật nuôi và thực
hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở.
Kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc bảo vệ, khoanh nuôi rừng và đẩy nhanh thực
hiện công tác trồng rừng năm 2022; phân tích kỹ về tình trạng vi phạm lâm luật và có giải
pháp ngăn chặn kịp thời; rà soát lại các văn bản quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục rà soát
chuyển đổi rừng phòng hộ sản rừng sản xuất phục vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh;
Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh; tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án nông nghiệp thông minh, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh; Tập trung chỉ đạo công tác
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai các phương án phòng chống
lụt bão.
- Về lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ:
Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất công nghiệp,
thương mại, đơn vị xây dựng thuỷ điện trên địa bàn tỉnh; Trong đó xác định rõ các
khó khăn vướng mắc hiện nay là gì, có giải pháp cụ thể đối với từng vướng mắc.
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi các hoạt động
thương mại - dịch vụ, du lịch.
Chỉ đạo thúc đẩy thông quan hàng hoá và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án
“Vùng xanh an toàn Covid-19” tại các cửa khẩu biên giới để thúc đẩy các hoạt động
xuất nhập khẩu và thương mại biên giới.
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Theo dõi diễn biến giá cả thị trường, thực hiện những giải pháp nhằm góp
phần bình ổn giá cả thị trường; phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động xúc tiến
thương mại trong và ngoài nước.
Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, thực hiện nội dung
đột phá về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2022; triển khai các hoạt động
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công viên địa chất trong trường học; tổ chức
các lớp tập huấn về du lịch.
- Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng và giao thông:
Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đạt tiến độ và
chất lượng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc, ráo riết tham mưu
thực hiện nhiệm vụ này.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng các
thị trấn, các xã nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục triển khai các công
việc, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng thời
kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất
lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Từ giờ đến cuối năm, tất
cả các dự án đầu tư công cần rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất. Giao Sở
Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, lập
danh mục cho từng dự án, tiến độ thi công, xác định rõ những hạn chế, tồn tại, tổ
chức kiểm tra, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để có biện pháp xử lý
hiệu quả.
Tích cực thúc đẩy triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) –
Trà Lĩnh (Cao Bằng). Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế chính sách để
thực hiện Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo
tăng cường quản lý giá cước vận tải. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn
diện trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
- Lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện dự
toán ngân sách những tháng cuối năm 2022.
Tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước.
Chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng,
cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình; xác định các địa chỉ cụ thể, tổ chức đôn đốc
thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, bám vào bản cam kết của các doanh nghiệp
theo đúng lộ trình, tiến độ, tránh tình trạng để nợ kéo dài gây khó khăn trong việc
thu nợ thuế. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục
Thuế, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành Quyết định thành lập các Tổ đôn
đốc thu ngân sách (theo đó giao từng Tổ phụ trách từng địa bàn cụ thể), thực hiện
Chiến dịch 100 ngày tăng thu ngân sách.
Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023, Kế
hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2023 – 2025. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách
đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
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Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện
pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh;tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình, chính sách tín dụng
phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế.
2.4. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã
hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; chất lượng cuộc sống của Nhân dân
Lĩnh vực văn hóa, thể thao: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải
pháp củng cố, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp và quan tâm phát triển, nhân rộng
các hoạt động thể dục thể thao (TDTT), tổ chức tốt các môn thi tại Đại hội Thể dục
thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX; tổ chức các giải thể thao của tỉnh và tham gia một
số giải thể thao toàn quốc. Đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu điểm du lịch trong
dịp Lễ 2/9; chuẩn bị kỹ nội dung để tái thẩm định CVĐC NNCB, đăng cai tổ chức
Hội nghị Thái Bình Dương để quảng bá du lịch cho tỉnh; Tổ chức tốt các môn thi
của Đại hội TDTT tỉnh
Chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quản lý lĩnh vực thông tin, truyền
thông; chuẩn bị tổ chức các hội thảo về Chuyển đổi số và đào tạo, tập huấn kiến thức
về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và làm việc trên môi trường mạng; triển khai Kế
hoạch thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học
mới 2022-2023; tổ chức thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc
gia năm 2023. Tổ chức Hội nghị trực tuyến hợp tác giáo dục, giáo dục nghề nghiệp
giữa 04 tỉnh biên giới Việt Nam (Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn) và
Quảng Tây (Trung Quốc); Có phương án tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trong trường học.
Lĩnh vực y tế: Tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt các bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm mới nổi. Chỉ đạo triển khai ứng dụng Nền tảng trạm y tế xã, tiếp tục thực hiện
làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin"; chỉ đạo tổ
chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp; tiếp
tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội lĩnh vực y tế.
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt các chính
sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối
tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công
tác giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp, phân luồng học sinh; Ban hành các văn bản
chỉ đạo thực hiện tốt công tác lao động việc làm và giảm nghèo. Chỉ đạo tiếp tục
thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn
tỉnh. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; chuẩn bị tổ chức gặp mặt, chúc mừng chức sắc Phật
giáo sau mùa An cư kết hạ năm 2022.
2.5. Các lĩnh vực: nội vụ, thanh tra, tư pháp
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- Chỉ đạo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ
hành chính năm 2022 (SIPAS 2022); triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số
CCHC 2022 (Par-Index 2022). Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức,
viên chức năm 2022; xây dựng phương án sắp xếp bố trí đối với cán bộ, công chức
cấp xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp
đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và CBCC cấp xã dôi dư theo
Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND; tổ chức 08 lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch.
- Khẩn trương kết thúc cuộc thanh tra đang thực hiện và nắm tình hình, thu
thập thông tin, chuẩn bị cho các cuộc thanh tra tiếp theo. Giao Thanh tra tỉnh rà soát
lại các vụ việc thanh tra, chuẩn bị cho cuộc làm việc với thanh tra Chính phủ. Duy
trì công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý, phân loại và giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo.
- Khẩn trương rà soát, đăng ký xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ
cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII; tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết
được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII; Chỉ đạo tổ
chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2022; chuẩn bị tổ chức
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng lần thứ II; tổ chức kiểm tra công tác đăng
ký hộ tịch, chứng thực năm 2022 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội
nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và
nghiệp vụ công tác tư pháp.
2.6. Lĩnh vực ngoại vụ
Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc Mở rộng đối ngoại,
chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn
đến 2030. Giao sở Ngoại vụ xem xét kỹ tính hiệu quả và tham mưu về việc tổ chức
sự kiện "Giới thiệu Cao Bằng" tại Hà Nội năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện tham
gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Thái Lan; tiếp tục chuẩn bị các nội dung liên
quan đến Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc
và phương án vận hành thí điểm phù hợp với tình hình hiện nay.
2.7. Về quốc phòng, an ninh
Chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm tình hình nội, ngoại biên, giải
quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc
gia; nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Tập trung quản
lý tốt công tác xuất nhập cảnh, khi có công dân nước thứ 3 cần báo cáo, có phương
án xử lý tốt; tiếp tục đấu tranh với tổ chức Dương Văn Mình và Pháp luân công theo
kế hoạch của Trung ương. Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật
tự, nhất là trong dịp nghỉ lễ 2/9. Tập trung phát hiện, đấu tranh với các ổ nhóm tội
phạm, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”, cờ bạc, trộm cắp; chú trọng
công tác phòng ngừa tội phạm.
Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt Đề án 06 và
quan tâm phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các kiến nghị của Công an tỉnh, nhất
là các vấn đề liên quan đến việc lắp camera an ninh.
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Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương năm
2022, trọng tâm là công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nguyên Bình, Bảo
Lâm; chuẩn bị tốt cho tổ chức Hội thao Trung đội DQCĐ cấp tỉnh và Hội thi Dân
quân Thường trực năm 2022.
2.3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của UBND tỉnh và các
sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Các đồng chí thành viên UBND tỉnh cần thực hiện tốt hơn quy chế làm việc
của UBND tỉnh, nhất là việc tham gia đầy đủ các Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ
(trừ trường hợp có việc thực sự quan trọng, cấp bách khác); trong trường hợp không
tham gia Phiên họp UBND tỉnh cần có văn bản gửi UBND tỉnh nêu rõ lý do trước ít
nhất 01 ngày diễn ra Phiên họp (trường hợp đột xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh,
đồng thời thông báo Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu tổ chức Phiên họp đảm
bảo đúng quy định).
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần nêu cao tinh thần chủ
động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các bộ chỉ số về: cải cách cách hành chính, Hiệu quả
quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ
trách thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các
nhiệm vụ được giao; kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của
các ngành các sở, ban, ngành, địa phương.
2.4. Đối với các dự thảo văn bản
*) Tập thể UBND tỉnh nhất trí thông qua các văn bản sau đây:
(1) Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình
kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022;
(2) Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh tháng 8 năm 2022;
(3) Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính
phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;
(4) Danh mục các văn bản Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thay
mặt UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2022;
(6) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;
*) Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Văn bản xin ý kiến các thành viên
UBND tỉnh đối với các dự thảo văn bản:
(1) Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh;
(2) Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp
thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện
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ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm
theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh thông báo kết luận tại phiên
họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2022 để các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, các CV, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Nh).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Sỹ Tài

