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I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Dự họp trực tuyến với Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021-2025; Kiểm tra các chợ về tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; Làm việc với một số ngành có liên quan về thu hoạch và tiêu 

thụ nông sản, vận chuyển hàng hóa; Làm việc với Ban Quản lý Dự án các công 

trình xây dựng cơ bản huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng về triển khai các dự án 

xây dựng trường học; Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị các 

điều kiện cho năm học mới 2021-2022, triển khai các dự án xây dựng trường 

học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; Kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn có khu vực phong tỏa, cách ly y tế; Họp giao 

ban trực tuyến tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản:  

- Thu hoạch nông sản: Lúa hè thu 709 ha, sản lượng 3.757,7 tấn, nâng lên 

4.929 tấn; chăn nuôi 16,3 tấn, nâng lên 111,23 tấn; thủy sản 637,1 tấn, nâng lên 

36.808 tấn.  

- Xuống giống màu 29,6 ha, nâng lên 5.329,5ha (đạt 85,76% kế hoạch). 

Thả nuôi 4,17 triệu con thủy sản (55 hộ), nâng lên 495,4 triệu con (4.4.430 hộ), 

đạt 71,5% kế hoạch. Kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ được 630 con gia 

súc, nâng lên 24.815 con.  

2. Tài chính, tín dụng:  

- Thu ngân sách: Thu ngân sách 132,9 triệu đồng, 38,74 tỷ đồng (đạt 

68,69% kế hoạch).  

- Tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giải ngân 

vốn vay cho 42 hộ, số tiền 13,22 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.293,1 tỷ đồng, nợ quá 

hạn chiếm 2,4%; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (chi 

nhánh Trà Vinh) - Phòng giao dịch Trà Cú giải ngân vốn vay cho 14 hộ, số tiền 

11,39 tỷ đồng, tổng dư nợ 271,9 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 1,2%.              

3. Kinh tế và Hạ tầng: Phân bổ chỉ tiêu số hộ thuộc diện đối tượng được 

hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vốn cải thiện nhà ở theo Nghị quyết 04/2021/NQ-

HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đợt  I năm 2021 là 147 căn 

cho các xã Ngãi Xuyên, Tân Hiệp, Hàm Giang, An Quảng Hữu, Thanh Sơn và 
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Kim Sơn. Kiểm tra các chợ trên địa bàn huyện về thực hiện theo Công văn số 

5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống 

dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Tài nguyên và Môi trường: Thu hồi 249m2 đất hộ bà Hà Thị Chính, 

ngụ ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên quản lý sử dụng để xây dựng Trường Mẫu giáo 

Ngọc Biên. Chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp Công ty TNHH Một thành 

viên Kim Hoàng Phát và Công ty Môi trường Trà Vinh thực hiện thu gom rác 

sinh hoạt tại các đơn vị Trường trưng dụng làm khu cách ly y tế phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì các hoạt động cải thiện 

cảnh quan môi trường, chăm sóc 1.200 cây dầu, hoa giấy, hoàng yến tại các 

tuyến đường; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh được 78 cuộc, 

nâng lên 990 cuộc. 

5. Xây dựng nông thôn mới: Công nhận xã Ngãi Xuyên hoàn thành tiêu 

chí 3 (về thủy lợi), nâng lên xã đạt 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn 

mới. 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI  

1. Văn hóa và Thông tin: Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thẩm 

định hồ sơ các tiêu chí số 6, 8, 16 xây dựng xã văn hóa nông thôn mới xã Thanh 

Sơn và Ngãi Xuyên. 

2. Giáo dục và Đào tạo: Thẩm định kết quả thi đua cuối năm học 2020 -

2021 các đơn vị trường trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị trường kiểm tra cơ sở vật 

chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022. 

3. Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Chỉ đạo cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 5.717 đối tượng bị ảnh hưởng do đại 

dịch Covid-19 (17/17 xã, thị trấn), tổng số tiền 8.575.500.000 đồng, đạt 90,93% 

so với danh sách được phê duyệt (còn lại 570 trường hợp sai đối tượng). Thẩm 

định 33 hồ sơ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội. Phê duyệt danh sách lực 

lượng tham gia rà soát hộ nghèo, cận nghèo và rà soát, xác định hộ có thu nhập 

trung bình, khá, giàu năm 2021, tổng số 406 người (theo Công văn số 

1411/SLĐTBXH-VPBCĐGN ngày 16/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội). 

Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 

người dân trong vùng cách ly y tế, tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn đến nay trên 4,2 tỷ đồng (bao gồm tiền và 

hiện vật). 

4. Lĩnh vực Y tế:  

* Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 1.953 

lượt người, nâng lên 12.953; tiêu chảy 04 ca, nâng lên 43 ca. 

* Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 
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Chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngảy 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn 

3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Công văn số 3412/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 464/TB-VPTU ngày 13/8/2021 

của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Siết chặt việc thực hiện các quy định về giãn 

cách xã hội để phòng, chống dịch.  

- Tiêm ngừa Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: mũi 1 cho 4.351 người, tiêm 

mũi 2 cho 860 người; Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên thuộc xã Thanh 

Sơn cho 3.944/6.812 người (đạt 79,8%). 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong tuần có 72 trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng lên toàn huyện có 277 trường hợp F0 

(thuộc địa bàn huyện 261, địa phương khác 16), trong đó có 152 trường hợp liên 

quan đến Công ty TNHH Giày gia Mỹ Phong, 11 trường hợp liên quan đến 

Công ty Hoa Sen (khu công nghiệp Long Đức, Trà Vinh), 01 trường hợp tử 

vong, 19 trường hợp đã khỏi bệnh. 

Hiện đang cách ly tập trung 1.170 trường hợp F1 (820 trường hợp liên 

quan công ty TNHH Giày da Mỹ Phong); 66 người ngoài tỉnh về địa phương; 

975 trường hợp F2.  

Triển khai lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 29.438 

trường hợp, nâng tổng số 54.386 trường hợp (khu phong tỏa 42.856, các Trạm y 

tế 9.766, bệnh viện 1.764). Tiến hành test nhanh cho người dân tại Khóm 3, thị 

trấn Trà Cú và xã Thanh Sơn, kết quả có 06 trường hợp dương tính (khóm 3, thị 

trấn Trà Cú 04, xã Thanh Sơn 02) và 01 trường hợp Bộ đội biên phòng đang 

đứng chốt tại cảng cá thị trấn Định An qua test nhanh dương tính với SARS-

CoV-2 . 

- Quản lý 715 người lao động làm việc tại các công ty ngoài huyện về địa 

phương (công ty YAZAKI 252, công ty PCT 01, công ty Việt Trần 15, công ty 

Hoa Sen 92, công ty Cổ phần Mỹ Lan 14, công ty Hùng Vỹ 07, công BEST 

MATE VIỆT NAM 86, công ty TNHH May mặc LEIOULA 07, công ty VINA 

140, Công ty MingDa 70, công ty TNHH SD 01).  

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG 

- Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Luyện tập 

các phương án sẵn sàng chiến đấu như khẩu đội 12,7mm, phương án chiến đấu 

tại chỗ, phòng chống cháy nổ được 03 cuộc, có 45 lượt người tham gia. Xây 

dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025. Phân công 

01 cán bộ Dân quân chuyên nghiệp trực bảo vệ khu cách ly tập trung của huyện 
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(Trường Tiểu học thị trấn Trà Cú B); tiếp tục quản lý, điều hành công tác đảm 

bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu cách ly tập trung. 

- Tiếp tục nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tình hình trật tự xã hội, tệ nạn xã hội: Triệt xóa 03 điểm đánh bạc; mời 

xét nghiệm 02 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả dương 

tính, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp 

vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, số tiền 198 triệu 

đồng; nâng lên đã xử phạt 56 trường hợp, tổng số tiền trên 686,25 triệu đồng. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) 

 

- Dự tập huấn trực tuyến phố biến các văn bản pháp luật lĩnh vực môi 

trường, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về môi trường tại 03 cấp. Tiếp 

và làm việc Sở Công thương báo cáo tiến độ xây dựng Phương án đảm bảo 

nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện. Dự họp trực tuyến 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính 

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

COVID-19 thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. Họp giao ban trực tuyến tình hình thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19.  Nghe ngành chuyên môn báo cáo, định hướng việc tuyên 

truyền, cam kết với người dân không chịu tiêm vắc xin ngừa Covid-19; Đánh 

giá, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Trà Cú; Kiểm tra 

các chợ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đánh giá kết luận 

thanh tra toàn diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm và tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 

5K của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.  

Chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt chỉ đạo công tác truy vết, khoanh 

vùng và dập dịch; tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các 

trường hợp cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Tập trung chỉ đạo tổ 

chức thực hiện phương án chống dịch Covid-19 của Tổ công tác Bộ Y tế và chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngăn 

chặn, khống chế dịch bệnh tại khu vực thị trấn Trà Cú.  

Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người dân trong vùng 

cách ly y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung và hỗ trợ người dân bị ảnh 

hưởng do đại dịch Covid-19. 
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- Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

vào sản xuất gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.  

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và vùng nuôi thủy sản và đẩy 

mạnh công tác kiểm tra, tư vấn kỹ thuật nuôi thủy sản cho nông dân. Tiếp tục hỗ 

trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản, thủy san, nhất là ở các vùng đang 

thực hiện cách ly y tế.  

  - Chỉ đạo các xã lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn hỗ trợ cải thiện 

nhà ở đợt I năm 2021 theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang 

đô thị, trung tâm cụm xã, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng. 

- Tiếp tục giải ngân kinh phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch 

Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là dịch bệnh Covid-19.  

- Tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch kiến 

thức quốc phòng - an ninh năm 2022 cho các xã, thị trấn. Tăng cường công nắm 

tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng gắn với triển khai thực hiện hiệu quả 

các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm các loại, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông; kiềm chế, kéo giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn.  

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện tốt công tác thường xuyên, đột xuất khác theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- VP. UBND tỉnh; 

- TT. HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Kim Hiếu 

 

 


		2021-08-17T17:02:22+0700
	Việt Nam
	Trần Kim Hiếu<tkhieu.tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-17T18:54:55+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-17T18:55:08+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-17T18:55:22+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




