TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 292 - BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
I- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2022
1- Hoạt động của cấp ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo toàn diện các mục tiêu, nhiệm
vụ tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh; thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và các
nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tập trung một số
nhiệm vụ trọng tâm sau: Lãnh đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thưi; thực
hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục
hồi và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới; tổ chức thành công Hội
nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi
phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu
tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về quán triệt, triển
khai các Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác
cán bộ; Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2022 về giải pháp đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thi
nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021. Tổ chức Hội nghị Ban
Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho chủ trương vào 07 nội dungii; Họp Ban Chỉ đạo
thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế,
xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu.
Lãnh đạo ban hành 10 Quyết địnhiii; 06 Kế hoạchiv; 03 Quyết định và Kế hoạch
về công tác kiểm tra, giám sátv; 05 Báo cáovi; 02 Kết luậnvii; 06 Thông báoviii;
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ.
Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị
quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội
khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Lạc Sơn, Tân Lạc. Làm việc
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với một số cơ quan, đơn vịix. Dự lễ khởi công xây dựng Trường Trung học phổ
thông chuyên Hoàng Văn Thụ. Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của
tỉnh. Ban hành Thông báo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ
trọng tâm quý II năm 2022 các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể chính trị - xã hội và khối Nội chính tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức Đại hội
của các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng (Hội Chữ Thập đỏ;
Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến binh,…), đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tăng cường công tác quản lý hoạt
động tôn giáo trên địa bàn tỉnh; xử lý, đơn, thư của công dân theo quy định; họp
định kỳ theo Quy chế làm việc.
2- Công tác xây dựng Đảng
Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ
lớn và sự kiện lịch sử năm 2022 của đất nước, của tỉnh. Tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch học tập, quán triệt các văn bản
của Trung ươngx; tổng kết 5 năm việc thực hiện Quyết định số 567-QĐ/TU,
ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ học
tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động đấu tranh, phản bác
thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật trên không gian
mạng; thực hiện tốt công tác lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch; Hướng dẫn thực hiện công
tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031
và những năm tiếp theo; cho chủ trương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh, điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương; phê
duyệt kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm
2021; Quyết định thành lập Hội đồng thi; Ban giám sát kỳ thi; phê duyệt danh
sách công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi; phê duyệt nội dung, tài liệu ôn
thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ
quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021;
Khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ năm 2021 xi; Điều
chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tặng Huy
hiệu Đảng cho 497 đảng viênxii; Truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 06 đảng
viênxiii; Chỉ thị về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -
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2025. Thực hiện tốt công tác cán bộxiv, chính sách cán bộxv; công tác đào tạo bồi
dưỡng cán bộxvi và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ
Đảng; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám
sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhxvii. Xây dựng Đề án về cơ cấu,
tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện Kết luận
số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác
luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng. Tiếp đảng viên, công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
theo quy địnhxviii. Tiếp tục nắm tình hình về giải quyết thông tin phản bác liên
quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi
phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Lãnh đạo theo dõi, nắm tình hình tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án phức
tạp, được dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn
Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng
Quy định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính,
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; Báo
cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp Quý
I/2022; Quyết định kiện toàn Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện
Chiến lược Cải cách tư pháp tỉnh; Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện
Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy
Kim Bôi, Lạc Sơn. Tiếp nhận, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý 37 đơn, thư
khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ buổi làm việc
với Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương theo Kế hoạch số 55KH/BNCTW, ngày 28/3/2022; các nội dung tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp
công dân tỉnh.
Ban hành Công văn về lãnh đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động tôn
giáo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình
dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chuẩn bị
tốt các nội dung làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 68 Trung ương; tạo
điều kiện thuận lợi để các tôn giáo đón Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản năm 2022
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theo quy định. Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác tôn giáo và
việc quản lý, sử dụng đất liên quan đến tôn giáo trên địa bàn thành phố Hòa
Bình. Sơ kết, tổng kết các văn kiện của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận
đảm bảo kịp thời, đúng quy địnhxix. Tiếp tục theo dõi việc tổ chức Đại hội của các
tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời bổ
sung, kiện toàn các Ban Chỉ đạo của cấp ủy tỉnh về công tác dân vận; triển khai
thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chương trình công tác năm 2022.
3- Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại các huyện: Lạc
Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy; tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến các cơ quan giải quyết theo
thẩm quyềnxx; giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét,
giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tổng hợp ý kiến, gửi các cơ quan chức
năng ở Trung ương và địa phương giải quyết theo thẩm quyền.
4- Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ
chức Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và
Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo các Ban của Hội
đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 13 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ
họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Các Ban của Hội đồng
nhân dân tỉnh đã thực hiện 4 nội dung giám sátxxi tại một số cơ quan, đơn vị, địa
phương trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia tiếp
công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn
khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định xxii.
5- Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải
pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Tiếp
tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,
dịch vụ theo kế hoạch; tăng cường phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng
mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn
Nhà nước đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án đầu
tư; tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo các ngành,
địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội
và chính sách đối với người có công; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức,
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viên chức, công nhân lao động và nhân dân. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết
đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền.
6- Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực
hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do
Trung ương và tỉnh phát động. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và
kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua
lao động sản xuất, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020
- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục
triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nướcxxiii. Tổ
chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trước kỳ họp thứ
Ba, Quốc hội khóa XV tại 03 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy. Liên đoàn
Lao động tỉnh thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao
động và công tác an sinh xã hộixxiv; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên,
xây dựng tổ chức Công đoàn. Tập trung triển khai Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội
Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ
XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Hội Nông dân tỉnh thực hiện
tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Đề nghị khen thưởng cho 4 nông dân tiêu biểu
trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 20172022xxv. Chỉ đạo các cấp hội tổ chức các lớp nghiệp vụ, chính trị, kỹ năng cho
cán bộ, hội viênxxvi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuậtxxvii; tổ chức Hội thi
nhà nông đua tài; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới xxviii; thực
hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nông dânxxix; các chương trình, dự án do các tổ
chức nước ngoài tài trợ xxx. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII; học tập, quán triệt Nghị
quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027;
triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022; tổ chức
nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3xxxi; tổ
chức Hội nghị giao ban quý I nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai
nhiệm vụ quý II, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ
XIII; phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương .
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Thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phong trào xây
dựng Nông thôn mới, đô thị văn minhxxxii. Các hoạt động giúp nhau phát triển kinh
tế tiếp tục được duy trìxxxiii,... Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ đạo,
theo dõi tổ chức Đại hội Đoàn cấp cở sở đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình
dịch bệnh Covid-19xxxiv. Tổ chức chương trình Lễ phát động “Tuổi trẻ Hòa Bình
vì biển đảo quê hương” và tuyên truyền biển đảo cho đoàn viên, thanh niên năm
2022 tại Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp, thành phố Hòa Bình xxxv;
Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên;
hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội tiếp tục được duy
trì. Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Cựu
chiến binh, Cựu quân nhân giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, gương mẫu tham
gia các phong trào của địa phương. Duy trì các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên
có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính
đáng. Tổ chức gặp mặt Cựu chiến binh tiêu biểu kỷ niệm 50 năm giải phóng
Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Theo dõi và
chỉ đạo hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố tổ chức Đại hội Hội cấp cơ sở
theo đúng kế hoạchxxxvi.
7. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế
Các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ động chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá.
Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng ở mức độ nhẹ. Chăn nuôi tiếp tục phát
triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ đối với gia
súc, gia cầm được duy trì thường xuyênxxxvii. Nuôi trồng thủy sản tại các địa
phương tiếp tục phát triển ổn địnhxxxviii; công tác thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy
sản tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ
rừng. Công tác kiểm tra, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi được tăng
cường đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Chỉ số sản xuất
ngành công nghiệp tháng 4/2022 ước tăng 8,79% so với tháng 3/2022. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.750 tỷ tăng 3,33% so với tháng
trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 121,396 triệu USD, tăng 3% so với
tháng trước, tăng 5,1% so với cùng kỳ bằng 8,45% so với Nghị quyết năm 2022.
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 93,524 triệu USD, tăng 5,93% so với tháng trước.
Lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du lịch. Chỉ đạo các đơn vị, doanh
nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các
điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước đạt 324 tỷ đồng, bằng
5,05% so với Nghị quyết năm 2022. Thu ngân sách địa phương ước đạt 926 tỷ
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đồng. Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.201 tỷ đồng. Chi thường xuyên trong
tháng ước đạt 850 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng
trên địa bàn tỉnh ước đến hết tháng 4 ước đạt trên 35.041 tỷ đồng, tăng 4,5% so
với 31/12/2021. Tổng dư nợ toàn địa bàn đến 31/01/2021 đạt 30.195 tỷ đồng,
tăng 3% so với cuối năm 2021. Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao
năm 2022 cho đầu tư phát triển là 4.192,1 tỷ đồng, đã phân bổ và thông báo chi
tiết đến từng dự án là 4.192,1 tỷ đồng. Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự
án đầu tư; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 04 dự án; lũy kế đến nay, toàn
tỉnh có tổng số 673 dự án; trong đó có 39 dự án đầu tư vốn nước ngoài với tổng
số vốn khoảng 616,4 triệu USD và 634 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn
khoảng 142.734 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới, đăng ký
chi nhánh cho 45 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 1.561,7 tỷ đồng và 29
đơn vị trực thuộc; 10 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh;
12 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 06 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.
8. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội
Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải
phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí
tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022. Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác
chuyên môn, tổ chức dạy và học tại các nhà trường theo đúng Kế hoạch thời gian
năm học 2021-2022. Tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong các cơ sở trường học đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.
Thông báo về tổ chức thi thử kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học
2021-2022 xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
2022 trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền,
phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng của địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2026 gắn với xây dựng
nông thôn mới. Công tác Bảo tồn các di sản văn hóa và quản lý, phát huy giá trị
di tích tiếp tục được quan tâm thực hiện; lãnh đạo các huyện, thành phố tăng
cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022 đảm bảo an ninh trật tự và
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Công tác gia đình tiếp
tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động thể dục, thể thao được duy
trì thường xuyên. Hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ quan thông tấn
báo trí đã phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc
phòng, an ninh trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh phục vụ nhân
dânxxxix. Lãnh đạo ngành y tế thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân. Tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh, phân cấp
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trực dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời, thực hiện việc giám sát các
bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế về công tác phòng
chống dịch, trong đó giai đoạn hiện nay tập trung thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của
Chính phủ; Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế và các văn
bản hướng dẫn, chỉ đạo khácxl. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh
xã hội và chính sách đối với người có công. Duy trì tốt công tác quản lý nuôi
dưỡng 219 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh. Công
tác tư vấn, giới thiệu việc làm và công tác dạy nghề tiếp tục được quan tâmxli.
9- Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 22/12/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn
sáng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương
nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển
khai Quyết định, kế hoạch giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và Ban
Thường vụ huyện ủy Đà Bắc. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; phối hợp với các cơ
quan chức năng thẩm định chất lượng chính trị hồ sơ tuyển sinh quân sự năm
2022 theo quy định.
Lãnh đạo lực lượng công an tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TU,
ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022. Thực hiện tốt công tác đảm
bảo an ninh phục vụ các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước thăm, làm việc tại tỉnh. Ban hành 03 Quyết định của Ban Chỉ đạo thực
hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế,
xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai
Châuxlii. Tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm,
giảm thiểu tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh,
trật tựxliii.
II- Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021
của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Kết luận của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ,
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giải pháp trọng tâm quý II năm 2022. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm sau:
1- Lãnh đạo hoàn thiện các nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tháng 4/2022; thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm
2022; các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung lãnh
đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện nghiêm
việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ
quan Nhà nước so với quy định hiện hành. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức Đại hội của
các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Hội
Chữ Thập đỏ cấp tỉnh; Đoàn Thanh Niên và Hội Cựu Chiến binh các cấp,…),
bám sát theo các văn kiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, bảo
đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các
kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị, buổi
làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo xử lý, đơn, thư của công
dân theo quy định; họp định kỳ theo Quy chế làm việc.
2- Lãnh đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình việc tổ chức phổ
biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ươngxliv, của
tỉnhxlv, trọng tâm là Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022. Tổng kết, trao giải
cuộc thi trắc nghiệm: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trên Internet”. Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ
thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012
của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Xây dựng Đề án đảm
bảo chế độ, chính sách và quản lý, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên
trong công tác tuyên truyền. Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ
niệm, các sự kiện chính trị quan trọng. Theo dõi, nắm tình hình, ngăn chặn, đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gây hoang mang dư luận, đặc biệt
là trên không gian mạng.
3- Lãnh đạo hoàn thiện Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán
bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổ trưởng tổ đảng
ở những chi bộ có đông đảng viên”; Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí

10

công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022; Tổng hợp, thẩm định sai
phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của
Ban Bí thư; Kế hoạch; quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo thực
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Thực
hiện các bước quy trình xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 20262031; tổng hợp, thẩm định tham mưu quyết định phê duyệt quy hoạch Ban
Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các Đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Quyết định phê duyệt các chức danh
lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.
4- Lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định
của Điều lệ Đảng; triển khai Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra theo chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát năm
2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả,
trọng tâm là trọng tâm là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; liên doanh liên kết trang thiết
bị y tế đối với Đảng ủy Sở Y tế; Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và
Ban Thường vụ huyện ủy Đà Bắc; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ
chức đảng và 07 đảng viên tại Đảng ủy Ban Quản lý Dự án đầu tư các công
trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Hoàn thiện, ban hành Đề án về
cơ cấu tổ chức, bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác
nắm tình hình theo Quy định về giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các
tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; Quy định chế độ báo cáo, theo dõi,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra,
giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác giám sát thường
xuyên, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, tập trung nắm tình hình ở những lĩnh vực
nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, để kịp thời phát hiện, đề xuất kiểm tra
dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp đảng viên, công dân
và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
5- Lãnh đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
tình hình công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn;
đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án
tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; theo dõi việc
thực hiện các kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng; báo cáo tổng kết rà soát các cuộc thanh tra về kinh
tế, xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch của
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Trung ương; chuẩn bị tốt các nội dung Hội nghị giao ban công tác nội chính;
giao ban chuyên đề Quý II/2022. Ban hành Quy định về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải
cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình
kiểm tra, giám sát số 08-CT/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủyxlvi; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương
kiểm tra kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TWxlvii, Quy định số 11Qđi/TWxlviii và Chỉ thị số 27-CT/TWxlix của Bộ Chính trị. Tiếp nhận, xử lý đơn,
thư của công dân theo quy định; chuẩn bị các nội dung giúp đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.
6- Lãnh đạo chủ động nắm tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và
nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, nhất là các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng
có biểu hiện trái pháp luật. Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU,
ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cốt cán phong trào
trong tôn giáo; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thi số 31-CT/TU, ngày 25/7/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu
quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chuẩn bị tốt các nội
dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân một
số xã, phường trên địa bàn huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình. Phối hợp
hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo tổ chức các ngày Lễ trọng,
đặc biệt là Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ
III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục theo dõi hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội của các đoàn thể chính trị - xã
hội và các hội quần chúng nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện tốt hoạt động các
Ban Chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận.
7- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên
truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành nghiêm
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực
thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; vận động, khuyến khích nhân dân
đầu tư phát triển kinh tế tư nhân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị
trí của kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII và các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân; tổ chức giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông
báo số 981-TB/VPTU, ngày 18/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. Kịp thời kiện
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toàn, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; tập hợp, thu hút, kết nạp
đoàn viên, hội viên mới.
8- Tiếp tục lãnh đạo các địa phương thực hiện Kế hoạch sản xuất theo
đúng khung thời vụ; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại
giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường kiểm tra các đê, bai, hồ,
đập, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi mùa
mưa lũ; chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo
phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xẩy ra. Tăng cường thực hiện tốt việc
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn
gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Duy trì công tác trực phòng chống cháy
rừng. Đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm
nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố; đẩy nhanh chuyển dịch mùa vụ
trồng rừng từ vụ Hè-Thu sang vụ Xuân-Hè, thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh
giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới năm 2022 tại các địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
9- Lãnh đạo tổ chức hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh; tổ chức xin ý
kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy
hoạch và quản lý theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy
hoạch đô thị, quy hoạch du lịch, quy hoạch sử dụng đất. Đẩy mạnh rà soát, thu
hồi các dự án chậm tiến độ để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh.
Tiếp tục lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án
trọng điểm của tỉnh; Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt
là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch. Quan tâm, hỗ trợ
các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thông tin quảng cáo, tiếp thị tìm kiếm thị
trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.
10- Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công không để dồn vào các tháng cuối năm. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án
trọng điểm của tỉnh (thực hiện báo cáo tiến độ hằng tháng). Thực hiện tốt nhiệm
vụ thu, chi ngân sách; tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2022; tập trung huy
động các nguồn thu từ thuế, phí, đặc biệt quan tâm và đôn đốc thu nợ đọng thuế;
chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng
sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước. Tăng cường
kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ các khoản chi, hạn chế phát sinh
ngoài dự toán. Tăng cường công tác quản lý đất đai đi vào trật tự, kỷ cương, nề
nếp, không để tình trạng xây dựng, trồng cây, lấn chiếm trái phép trên khu vực
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đất dự kiến đầu tư các dự án, có phương án tuyên truyền, bảo vệ chặt chẽ (như
lắp Camera giám sát, theo dõi, lắp đặt ranh giới....); đẩy mạnh công tác đấu giá
quyền sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất,
cho thuê đất để thực hiện dự án; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử
dụng đất. Đẩy mạnh công tác quản lý việc san hạ cốt nền; quản lý chặt chẽ việc
khai thác cát, sỏi. Kiểm tra, thanh tra, giám sát, đề xuất biện pháp xử lý các cơ
sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Kiểm soát
chặt chẽ vấn đề môi trường, rác thải sinh hoạt các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại
khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất. Tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý nghiêm sai phạm về công tác
quản lý đất đai, khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Lãnh đạo, xử
lý việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt tại
thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn.
11- Lãnh đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thu hút đầu
tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo các Sở, ban,
ngành giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động về các
huyện, thành phố để tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các doanh
nghiệp và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ doanh
nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
12- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dạy và học tại các nhà trường theo đúng
kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tổ chức các Hội nghị về công tác thi tốt
nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2022. Thực hiện
tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh công tác
xúc tiến quảng bá về hình ảnh và các sản phẩm du lịch; chủ động cải tạo cảnh quan
đô thị, diện mạo nông thôn gắn với chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt
Nam xanh”; Lãnh đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất đăng cai tổ chức
thành công môn xe đạp trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á
(Seagames) lần thứ 31. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động du
lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, phát huy vai trò bản sắc văn
hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn và làm tốt công tác bảo vệ môi
trường, phát triển du lịch đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng xanh, xanh hơn,
xanh hơn nữa. Tăng cường lãnh đạo về văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục triển
khai các bước trong tiến trình lập hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO công nhận.
Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân
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cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Xây dựng sân chơi bổ ích cho các cháu học sinh,
trẻ nhỏ, tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn, tử vong do đuối nước dịp
hè năm 2022.
13- Tiếp tục lãnh đạo các tuyến làm tốt công tác khám chữa bệnh, thực
hiện tốt chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhân.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai
đoạn mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022
của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt
chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em; linh hoạt trong thực hiện
mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội. Thực
hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và chính sách đối với người có công;
công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và công tác dạy nghề.
14- Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các
đơn vị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn năm 2022; bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Lãnh đạo
xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được
dư luận xã hội quan tâm. Ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác xây dựng “xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc”; xây dựng thí điểm “phường điển hình, kiểu mẫu về an
ninh trật tự và văn minh đô thị”. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ
thống mạng, phòng chống nguy cơ tấn công mạng; tăng cường công tác nắm
tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch,
phản động; chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc
không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an
ninh, trật tự trong đợt tổ chức Seagames 31.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Các Ban Đảng Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Bùi Đức Hinh
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i Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 vào Chương trình kiểm tra,
giám sát số 08-CTr/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định thành lập Đoàn rà soát của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; Kế hoạch
tổ chức rà soát thực hiện các nội dung theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.
ii (1) Dự thảo Báo cáo, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU,
ngày 29/5/2017 về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; (2) Báo
cáo của Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022 (14 dự án đầu tư
ngoài ngân sách và 06 dự án đầu tư công); (3) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác nội chính,
cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; (4) Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực
hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 28/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới; (5) Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; (6) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (7) Công tác tổ chức, cán bộ.
iii (1) Bổ sung nội dung kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 vào Chương trình kiểm tra, giám sát
số 08-CTr/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; (2) Thành lập Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để
lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; (3) Thành lập Hội
đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh năm 2021; (4) Thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021; (5) Tặng Huy hiệu Đảng cho 497 đảng viên iii; Truy tặng sớm Huy hiệu
Đảng cho 06 đảng viêniii; (6) Cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, năm 2022 iii; (7)
Nâng bậc lương trước thời hạn đối với 02 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý iii; (8) Nâng phụ cấp thâm niên nghề
kiểm tra Đảng đối với 01 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lýiii; (9) Khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên
theo định kỳ năm 2021iii; (10) Điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
iv (1) Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; (2) Thực hiện Kết luận
số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch của Bộ Chính trị; (3) Quán triệt, triển khai Quy định số 57-QĐ/TW, Quy
định số 58-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị; Kết luận số 27- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương; Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính
trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt,
triển khai và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và những năm
tiếp theo; (4) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; (5) Triển
khai quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và những
năm tiếp theo ; (6) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ban
hành kèm theo Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
v (1) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao; liên doanh liên kết
trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy Sở Y tế; (2) Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim
Bôi, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn; (3) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đối với Ban
Thường vụ huyện ủy Đà Bắc.
vi (1) Kết quả hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; (2) Kết quả thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ đầu nhiệm kỳ
Đại hội XII của Đảng đến nay; (3) Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022;
(4) Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính
tỉnh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; (5) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
vii (1) Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm quý II năm 2022; (2) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
viii (1) Tại Hội nghị ngày 28/3/2022; (2) Về chủ trương dự án Khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Đồng Tâm
và xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy; (3) Về dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất bê tông thương
phẩm tại mỏ đá Đồng Ấm, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; (4) Về nội dung, thời gian kỳ họp thứ sáu (kỳ họp
chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (5) Về Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây
dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; (6) kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
ix (1) Đại diện Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ; (2) Hội kiến trúc sư Việt Nam về yêu
cầu phát triển kiến trúc tại địa phương; (3) Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy về đồ án Quy hoạch trên địa bàn huyện.
x Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững
đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định
hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
xi Theo đó: (1) Tặng Bằng khen cho 02 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu
biểu năm 2021; (2) Tặng Cờ cho 03 đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 2021); (3) Tặng Bằng khen cho 08 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm
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liền (2017 - 2021); (4) Tặng Bằng khen cho 122 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 2021).
xii Trong đó: Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 05 đảng viên; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: 03 đảng viên; Huy hiệu 60 năm
tuổi đảng cho 36 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 90 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 40 đảng viên; Huy
hiệu 45 năm tuổi Đảng: 50 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 157 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 112 đảng viên.
xiii Trong đó: Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên; Huy hiệu 45
năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên.
xiv Thường trực Tỉnh ủy kết luận về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại
thương, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Hòa Bình; kết luận về việc hoàn thiện hồ
sơ, quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thủy, Lạc Sơn; Kết luận về việc tạm thời dừng thực
hiện việc sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình với trường Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình.
xv Nâng bậc lương trước thời hạn đối với 02 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (8) Nâng phụ cấp thâm
niên nghề kiểm tra Đảng đối với 01 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
xvi Cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, năm 2022.
xvii Quyết định, kế hoạch: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư
tiêu hao; liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy Sở Y tế; Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và Ban Thường vụ huyện ủy Đà Bắc; kiểm tra kết quả thực hiện
Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Kim Bôi, Lạc Sơn; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng
và 07 đảng viên tại Đảng ủy Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Thông báo kết
luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường Huyện ủy và Ủy ban
Kiểm tra Huyện ủy các huyện: Lạc Sơn; Tân Lạc; Lạc Thủy; Kiểm tra Tài chính đảng đối với Ban Thường Huyện ủy các huyện:
Lạc Sơn; Tân Lạc; Lạc Thủy.
xviii Trong tháng, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 04 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và công
dân, đã thực hiện xem xét, phân loại, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.
xix Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới. Xây dựng Kế hoạch
tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022
xx Trong tháng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận 08 đơn thư của công dân, đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền
giải quyết theo quy định.
xxi (1) Ban kinh tế - ngân sách: Giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2021; (2) Ban pháp chế: Giám sát tình hình thực hiện kiến nghị tại các báo cáo kết quả
giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Ban văn hóa - xã hội: khảo
sát thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới (lĩnh vực văn hóa, xã hội) đối với các huyện, xã đã về đích nông thôn mới (4) Ban
dân tộc: Giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Khảo sát
việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại một số địa phương, đơn vị.
xxii Thường trực, các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã tiếp nhận 04 đơn, trong đó: chuyển
đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn; 02 đơn hướng dẫn công dân; lưu 01 đơn (đã được hướng dẫn và hiện đang
trong quá trình giải quyết).
xxiii Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam"; Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”....
xxiv Tổ chức chương trình trao tặng 500 cặp sách phao cứu sinh cho học sinh vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình (tại huyện
Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc) do Quỹ Xã hội Tấm lòng vàng Báo Lao động và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài
trợ. Liên đoàn Lao động thành phố đã phát 100 thẻ 5 triệu, 850 thẻ 3 triệu và 3000 thẻ 2 triệu cho cán bộ đoàn viên trực thuộc
Liên đoàn Lao động thành phố nhằm thực hiện tốt phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố đã ký trong Bản thỏa
thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình và Nha khoa Quốc tế chi nhánh Hòa Bình. Ngày 07/4/2022, Liên
đoàn Lao động huyện Cao Phong tổ chức trao hỗ trợ cho 31 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,
mỗi xuất quà trị giá 1.000.000 đồng với tổng số tiền 31.000.000 đồng. Ngày 25/3/2022, LĐLĐ Kim Bôi phối hợp với Ủy ban
MTTQ, Hội Nông dân huyện Kim Bôi trao 33 xuất quà (mỗi xuất 500.000đ), tổng trị giá 16.500.000đ cho bà con nhân dân bị ảnh
hưởng tại 2 xã Tú Sơn và Đú Sáng. Công đoàn các Khu công nghiệp chi hỗ trợ 195 đoàn viên, người lao động là ca bệnh Covid
19 (F0) đợt IV và đợt V với tổng số tiền là 292.500.000đ.
xxv Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba cho 01 nông dân, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho
01 nông dân và đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng cho 02 nông dân.
xxvi Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân VN tổ chức 02 lớp tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền,
phố biến, giáo dục pháp luật cho 220 học viên là cán bộ, hội viên nông dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt tại
cơ sở; cử 03 cán bộ Hội tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 do trường cán bộ Hội tổ chức;
Hội Nông dân huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức 02 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho 93 cán bộ, hội viên; Hội Nông dân huyện
Lạc Thuỷ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho
122 cán bộ các chi, tổ Hội Nông dân cơ sở.
xxvii Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, lợn thịt, chăm sóc cây có múi... cho
110 hội viên; Hướng dẫn xây dựng 01 mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp trồng sả gồm 10 thành viên, 01 tổ hợp tác chăn nuôi
trâu sinh sản gồm 10 thành viên tham gia.
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xxviii Vận động đóng góp 10 triệu đồng, hiến 2.000 m2 đất làm đường; 2.315 ngày công lao động; làm mới 2,5 km và sửa
chữa 2 km đường giao thông nội đồng, phát quang lề đường, ngõ xóm 107,25 km; nạo vét, phát dọn, tu sửa 103 km kênh mương
nội đồng. Phối hợp hỗ trợ xây dựng 02 Nhà Đại đoàn kết (75.000.000/nhà). Hội Nông dân huyện Kim Bôi vận động cán bộ, hội
viên ủng hộ 33 hộ hội viên bị thiệt hại do dông lốc tại xã Tú Sơn và Đú Sáng với tổng số tiền 16,5 triệu đồng. Thực hiện dự án
nuôi gà thả vườn bàn giao 2.500 con gà giống cho 10 hộ hội viên nông dân; phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 200kg cá lăng, 300kg hồng
xiêm, 300 quả trứng gà cho hội viên; Phối hợp hỗ trợ 21 con lợn giống cho 21 thành viên nhóm sở thích có hoàn cảnh khó khăn
với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.
xxix Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh tại Hội nghị Thường trực
HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc với số lượng 64 sản phẩm, giới thiệu tại 07 gian hàng. Trong tháng Quỹ Hỗ trợ nông
dân tỉnh tổ chức giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp năm 2022 thực hiện 06 dự án, cho 64 hộ vay với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng.
xxx Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II); Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào
DTTS”; Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại VN”.
xxxi Gặp mặt, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi, mít tinh ôn lại lịch sử ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 và tuyên dương
các gia đình hạnh phúc, thành lập mới 01 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” (Lạc Sơn), tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Phụ nữ
Lương Sơn tôn vinh Áo dài Việt Nam” (Lương Sơn), tổ chức Hội thi “Dân vũ thể thao” với 12 đội và 90 hội viên tham gia (Yên
Thủy), tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến video “Vì một cuộc sống hạnh phúc” (Lạc Thủy), tọa đàm với chủ đề “Hạnh phúc
gia đình trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” (TP Hòa Bình); nói chuyện chuyên đề “Yêu thương và chia sẻ” (Mai Châu) phối
hợp tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”,...
xxxii
Vận động xây dựng 37 nhà vệ sinh trị giá 168.630.000đ
xxxiii các cấp Hội giúp được 234 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 289.762.000đ; tặng 514 xuất quà cho 514 phụ nữ
nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 85.500.000 triệu đồng (huyện Lạc Sơn); tổ chức phiên chợ 0 đồng (huyện
Tân Lạc); hỗ trợ 01 con bò sinh sản cho 01 hội viên nghèo khuyết tậtxxxiii trị giá 16.000.000đ (huyện Yên Thủy). Hội LHPN Thành phố
hỗ trợ tiếp cận vay vốn Ngân hàng chính sách 160 triệu đồng cho 03 chị phụ nữ khởi nghiệp.
xxxiv Tính đến ngày 25/4/2022: có 118/414 đơn vị Đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội. Hoàn thiện đại hội điểm cấp huyện tại
huyện Kim Bôi.
xxxv Tại chương trình đã tổ chức quyên góp ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với tổng số tiền
thu được tại chương trình là 18.440.000đ.
xxxvi Tính đến ngày 15/4/2022, toàn tỉnh đã có 119/206 cơ sở Hội tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Trong đó có 4 huyện Hội đã
tiến hành đại hội xong 100% cơ sở (Yên Thủy, Tân Lạc, Mai Châu,và Cao phong).
xxxvii Trong tháng đã tiến hành kiểm dịch cho 72.734 con lợn; 2,70 triệu con gia cầm và 2,99 triệu quả trứng.
xxxviii Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2,7 nghìn ha; số lượng lồng cá nuôi đạt 4,7 nghìn lồng cá; sản lượng cá thu hoạch
đạt 1.016 tấn.
xxxixTrong tháng đã thực hiện 176 chương trình thời sự, 84 chương trình tiếng dân tộc Mường, 24 chương trình phát thanh
tiếng dân tộc Thái, 72 chương trình Văn nghệ Phát thanh, 72 chương trình Văn nghệ phát thanh. Chương trình truyền hình: 84
chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường, 24 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Thái, 12 chương trình văn nghệ tổng
hợp, 176 chương trình thời sự truyền hình, 144 chuyên mục, chuyên đề, hơn 200 chương trình phim truyện...
xl
Tính đến hết ngày 18/4/2022, toàn tỉnh ghi nhận 202.581 trường hợp dương tính với vi rút Sars-Cov-2, trong đó 29
trường hợp là đối tượng nhập cảnh và 205.552 trường hợp là lây nhiễm trong tỉnh (162.978 trường hợp lây nhiễm trong cộng
đồng; 39.574 trường hợp đã được cách ly trước đó). 192.169 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và 125 trường hợp tử vong (Trong
đó tử vong do bệnh COVID-19 là 105 ca, tử vong do bệnh khác trên nền bệnh nhân COVID-19 là 20 ca). Triển khai tiêm phòng
Vắc xin 1.663.577 mũi cho 627.335 người (Trên 18 tuổi: 551.653 người, 12 tuổi đến 17 tuổi: 75.682 người), chưa thực hiện tiêm
phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
xli Cho phép 02 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về các huyện, thành phố
trong tỉnh để tư vấn và tuyển chọn lao động; chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài cho 09 lao động; cấp
mới giấy phép cho 04 lao động là người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
xlii (1) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động; (2) Quyết định phân công nhiệm vụ; (3) Quyết định thành lập tổ giúp việc.
xliii - Tình hình tội phạm: Xảy ra và phát hiện 46 vụ. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 32 vụ. Tội phạm ma túy phát hiện
bắt 14 vụ, 23 đối tượng
- Tình hình tai, tệ nạn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, làm 10 người chết, 3 người bị thương. Đánh bạc: Xử lý
hình sự 3 vụ, 15 đối tượng; xử lý hành chính 12 vụ, 56 đối tượng. Cháy: Xảy ra 01 vụ cháy xe ôtô đầu kéo tại huyện Mai Châu.
xliv Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị
về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt
Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các
cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại đoàn các cấp
và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Quy định số 50QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ ; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ
Chính trị về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính
trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư Trung
ương về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày
24/3/2020; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững
đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định
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hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn số 16HD/BTCTW, ngày 16/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.
xlv Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW,
ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày
14/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội toàn quốc
lần thứ XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2022-2027; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ báo cáo, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiểm toán, thanh tra,
kiểm tra, giám sát; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm
tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 về
giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diệnBan Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/9/2021 về
lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 -2027; Chương trình hành
động số 06-CTr/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày
13/12/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 01/4/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02HD/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu.
xlvi Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới
chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để năm 2020 nước ta trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp cụ thể hóa và tổ chức thực hiện
Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây
dựng hệ thống thông tin đất đai; Đoàn kiểm tra việc triển khai quy định của Đảng, Nhà nước của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kê
khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày
14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với
Ban Thường vụ Huyện ủy: Kim Bôi, Lạc Sơn.
xlvii ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân.
xlviii ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp
với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
xlix
ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố
giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

