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của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Tháng 4 năm 2022, trong điều kiện khí hậu thuận lợi, số ca nhiễm Covid-19 

giảm mạnh so với những tháng trước và trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình kinh tế- 

xã hội quý I, các nhiệm vụ trọng tâm quý II, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 

tục quan tâm chỉ đạo, động viên, khích lệ các cấp, các ngành, các địa phương nhất 

quán thực hiện phương châm hành động "Đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, chủ động 

thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển", phát huy cao độ tinh thần trách 

nhiệm, trí tuệ của tập thể, tích cực và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là 

thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 

số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 

02/3/2022 của UBND tỉnh; từng bước mở cửa lại du lịch, các ngành dịch vụ vận tải, 

giải trí, văn hóa, nghệ thuật... gắn với việc triển khai các biện pháp “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo hướng dẫn của Chính phủ và 

các bộ, ngành, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: 

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, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu kép, trong đó: Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp 

nâng cao năng lực hệ thống y tế và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, đảm bảo tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông 

thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ 

quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19; chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương 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. Cụ thể: 

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 01 năm 2021, UBND 

tỉnh đã tổ chức 03 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 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung được trí tuệ của các thành viên và 

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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các đại biểu trong việc phân tích, đánh giá khách quan bối cảnh, tình hình phát triển 

kinh tế- xã hội địa phương trong quý I năm 2022, những vấn đề và giải pháp cần 

thiết để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý II và các tháng tiếp 

theo 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, nhất là việc duy trì ổn định tình hình kinh tế- xã hội địa 

phương, 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... 

Trong tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 3.571 văn bản 

đến; ban hành 804 văn bản đi, trong đó có: 182 quyết định, 278 công văn chỉ đạo 

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

UBND tỉnh 100 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 hội3; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị 

xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, trình Kỳ họp tháng 7/2022 HĐND 

tỉnh khóa XVII.4 

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

được giao đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các văn bản cụ thể 

                                           
1 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp, tăng cường ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. 

Diện tích các loại cây trồng đều tương đương hoặc vượt (trong đó diện tích: cây thuốc là vượt kế hoạch 5,8%, 

cây lúa tăng 3,29%); công tác chăn nuôi, phát triển thủy sản có nhiều kết quả tích cực: dịch tả lợn Châu Phi 

được kiểm soát tốt, công tác tái đàn lợn được thuận lợi, tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước (tổng 

đàn trâu ước tăng 0,59%; Tổng đàn lợn ước tăng 6,2%; Tổng đàn gia cầm ước tăng 2,7%); tổng sản lượng thủy 

sản tăng 3,39%; trồng rừng tập trung 52,29 ha, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ ổn định, tiếp tục mở rộng trong điều kiện bình 

thường mới. So với cùng kỳ năm 2021: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,02%, bằng 32,86% kế hoạch năm; 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,01%; Hoạt động thương mại nội địa và dịch vụ có nhiều chuyển biến tích 

cực, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.448,65 tỷ đồng, tăng 1,39%, bằng 25,09% KH; Kim ngạch xuất nhập 

khẩu tháng 4 tăng mạnh do kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến vì phát sinh nhập khẩu mặt hàng ô tô nguyên 

chiếc giá trị lớn; kết quả kinh doanh dịch vụ vận tải và dịch vụ du lịch tháng 4/2022 tăng khá so với tháng 

3/2022 (vận chuyển hành khách tăng 20,7%, số lượt hành khách tăng 74,3%, tổng lượt khách du lịch tăng 

87,5%, tổng thu du lịch tăng 70,8%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.095.056 triệu đồng; tăng 129%, đạt 65% 

so với dự toán TW giao; đạt 54% so với dự toán HĐND giao. Các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được quan tâm thực hiện.  

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, chỉ đạo sát sao; thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công 

tác cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng quy định, kịp thời; chỉ 

đạo tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp tình hình địa phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, 

chính sách hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID – 19, công tác bảo trợ xã hội - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được củng cố, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị 

Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 tại Cao Bằng.. 
2 Có phụ lục kèm theo. 
3 Công văn số 856//UBND-TH ngày 12/4/2022 về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 499/NQ-UBTVQH15; Công văn số 912//UBND-TH ngày 18/4/2022 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ; ... 
4 Công văn số 789/UBND-TH ngày 05/4/2022 về việc giao nhiệm vụ xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh trình kỳ họp tháng 7/2022; Tờ trình số 887/TTr-UBND ngày 18/4/2022 về việc Đề nghị tổ chức Kỳ họp thứ 

bảy (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026;... 
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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 4 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 trực tuyến Chính phủ và các địa phương 3 tháng đầu năm 2022; 

Họp triển khai các dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi kinh tế- xã hội; Họp về 

quy hoạch tỉnh; Họp Đảng ủy quân sự quý I năm 2022; Họp Chương trình số 09-

CT/TU của tỉnh ủy; Tham dự: Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 04-

CTr/BCSĐUBND-BDVTU giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; Hội nghị Tổng kết công tác thi đua; Hội nghị Tổng kết công tác cải cách 

hành chính; Hội nghị quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Hội nghị 

trực tuyến Chính phủ với địa phương về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; 

Hội nghị trực tuyến về chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao 

động; Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du 

lịch tỉnh Cao Bằng năm 2022; làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng;...  

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 tỉnh5. 

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 có hiệu quả việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-196, 

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; chủ động xây dựng, đề xuất nội dung 

chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy 

năm 2022; đồng thời 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 và cung cấp đầy đủ các báo cáo 

                                           
5  Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình giao lưu quốc phòng tại 

huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh; ... 

6 Từ đầu tháng 4 năm 2022, số trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, dịch bệnh 

cơ bản được kiểm soát, số bệnh nhân khỏi bệnh ngày càng tăng, tốc độ tiêm vaccine được đẩy nhanh, tạo tiền đề 

để đẩy mạnh phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội. Từ ngày 05/11/2021 đến 17h00 ngày 24/4/2022, tỉnh Cao 

Bằng ghi nhận, phát hiện 93.863 trường hợp dương tính với SARS-COV-2; có 89.915 người đã khỏi bệnh, 59 ca 

tử vong (chủ yếu là các trường hợp tuổi cao, có bệnh nên, chưa tiêm văcxin), chuyển tỉnh khác 03 ca; có 3.745 

bệnh nhân điều trị tại nhà, 141 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 

Về hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Tính từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2022: tỷ lệ 

dân số trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin chiếm 92,94%; tiêm mũi 2 chiếm 88,73%; tiêm mũi 3 liều nhắc lại 

63,95%; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin chiếm 100%, tiêm mũi 2 chiếm 90,5%; trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin 9,55%. 
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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 20/3/2022, 

UBND tỉnh Cao Bằng tổng hợp có 30 nhiệm vụ (trong 16 văn bản) Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao tỉnh Cao Bằng thực hiện, trong đó có 08/30 nhiệm vụ đã hoàn 

thành, có 22 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 4, 4 tháng đầu năm 2022 

3.1. Chương trình công tác tháng 4/2022 có tổng số 88 nhiệm vụ. Trong đó 

có: 02 nhiệm vụ thôi không thực hiện. Đến nay, có 17/86 nhiệm vụ đã hoàn thành, 

có 69/86 nhiệm vụ đang thực hiện. 

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

- Trong tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 338 nhiệm 

vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: có 198 

nhiệm vụ đã hoàn thành (58,6%), 78 nhiệm vụ đang thực hiện (chiếm 23,1%), 62 

nhiệm vụ quá hạn (chiếm 18,3%). 

- Trong 4 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND đã giao 912 

nhiệm vụ, trong đó có 571 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 56,7%); 90 nhiệm vụ đang 

thực hiện (chiếm 9,9%); 251 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 27,5%). 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 3 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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