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

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua bổ sung quy hoạch các xã, thị 

trấn; Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả 

kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân người đứng đầu về thực hiện Quy 

định 47, Quy định 102, Quy định 109; Tham gia cùng Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định phương án hoạt động sản xuất theo trạng thái 

bình thường mới (giai đoạn 2) của Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/8/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Dự trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Dự Hội 

nghị trực tuyến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về 20 năm thực hiện Nghị quyết số 

13-NQ/TW và tổng kết 20 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Dự họp Ủy 

ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý phục vụ quyết toán 

Tiểu Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Luồng cho tàu biển 

trọng tải lớn vào sông Hậu; Làm việc với các ngành có liên quan về các vụ việc 

tồn đọng kéo dài theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh; Kiểm tra các xã thực hiện 

cách ly tập trung đối với người từ ngoài tỉnh về địa phương; Kiểm tra các doanh 

nghiệp chuẩn bị tái sản xuất; Dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trao đổi thực hiện rà soát, tổng hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn 

The Green Solutions báo cáo đề xuất nhu cầu đầu tư dự án Nhà máy điện phân 

sản xuất khí Hydrogen xanh trên địa bàn tỉnh; Dự hội nghị trực tuyến Tổng kết 

05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Dự họp Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh về việc trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác quản 

lý dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Định An; Tham 

dự khai mạc trực tuyến Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật giỏi về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021; Tiếp và làm việc 

Tổ Công tác liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác bảo 

vệ môi trường đối với việc nuôi tôm nước lợ thâm canh mật độ cao, nuôi cá lóc 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh 

trên địa bàn huyện Trà Cú (hạng mục cống Giồng Đình, xã Đại An và Cống 

Nguyễn Văn Pho - Tổng Long); Dự Hội nghị trực tuyến với Ủy ban nhân dân 

tỉnh về một số nội dung về tiêm chủng Covid-19 và giải pháp thực hiện, liên 

thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiểm tra tình hình dịch 

bệnh Viêm da nổi cục trên bò; Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh phòng, 
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chống dịch Covid-19; Họp báo tuần với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản:  

Hiện có 113 ha lúa thu đông - mùa bị bệnh đạo ôn lá, chuột gây hại 116 ha; 

xuống giống 276,3 ha màu nâng lên 4.474,7 ha (đạt 73% kế hoạch). Xuống giống 

màu 49 ha, nâng tổng số 6.468 ha/6.180 ha, đạt 104,6% kế hoạch; 64 ha cây công 

nghiệp ngắn ngày, nâng lên 2.705,3 ha/1.865 ha, đạt 145%. Thả nuôi 2,77 triệu con 

thủy sản (19 hộ), nâng tổng số 743,9 triệu con (6.407 hộ). Kiểm dịch động vật và 

kiểm soát giết mổ được 450 con gia súc, nâng lên 28.188 con.  

* Về tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục: Đến nay đã có 16/17 xã, thị 

trấn ghi nhận có bò mắc bệnh Viêm da nổi cục (trừ thị trấn Định An), với tổng số 

1.631/45.221 con (913 hộ), chiếm 3,6% so tổng đàn bò toàn huyện (Tân Hiệp 

314/994 con/171 hộ; Long Hiệp 267/866 con/148 hộ; Ngọc Biên 354/1.0486 

con/174 hộ; Hàm Giang 141/435 con/95 hộ; Ngãi Xuyên 33/133 con/24 hộ; Phước 

Hưng 268/773 con/123 hộ; thị trấn Trà Cú 05/12 con/03 hộ; Thanh Sơn 150/498 

con/103 hộ, Kim Sơn 26/66 con/18 hộ; Đại An 37/105 con/28 hộ; Định An 05/14 

con/04 hộ; Hàm Tân 10/25 con/06 hộ; An Quảng Hữu 08/41 con/08 hộ; Tập Sơn 

08/35 con/06 hộ; Tân Sơn 02/03 con/01 hộ; Lưu Nghiệp Anh 03/08 con/01 hộ); 

Tiến hành tiêu hủy 174 con bò bệnh, tổng trọng lượng 31.330,9 kg; triển khai 

nhanh các biện pháp phòng trị số bò có khả năng khỏi bệnh; chỉ đạo triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên bò; vận động 

người dân đồng thuận tiêu hủy những con bị nhiễm bệnh theo quy định. Đến nay có 

1.231/1.457 con bò có dấu hiệu hồi phục tốt, ăn uống lại bình thường.  

- Công tác tiêm phòng vắc xin: Tổng số bò được tiêm phòng vắc xin đến nay 

37.803 con (10.446 hộ), chiếm 92,88% so với số bò trong diện tiêm, trong đó: 

Tiêm phòng miễn phí 36.527 con (10.275 hộ); Tiêm phòng xã hội hóa 1.276 con 

(171 hộ). 

- Cấp phát 1.631,91 lít thuốc sát trùng cho các hộ chăn nuôi (28.892 hộ), 

diện tích khử khuẩn 2.358,79 m2. Hướng dẫn hộ chăn nuôi có bò bệnh tiếp tục thực 

hiện phun xịt, tiêu độc khử trùng chuồng trại, phun thuốc diệt côn trùng (ruồi, muỗi, 

ve, mòng…) và phát hoang bụi rậm tại khu vực chăn nuôi bò. Quản lý bò nghi mắc 

bệnh tại chuồng nuôi để theo dõi, không nhập đàn mới, không vận chuyển, mua 

bán, giết mổ và chăn thả bò mắc bệnh hoặc nghi bệnh ra đồng. Tiến hành cách ly 

những con bò mắc bệnh, không nuôi nhốt chung với những bò khỏe mạnh, chưa 

biểu hiện bệnh. 

2. Tài chính, tín dụng:  

- Thu ngân sách: Thu ngân sách 1,16 tỷ đồng, nâng lên 44,13 tỷ đồng (đạt 

78,26% kế hoạch).  

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

vay cho 200 hộ, số tiền 39,14 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.275 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 

2,63%; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (chi nhánh Trà Vinh) 
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- Phòng giao dịch Trà Cú giải ngân vốn vay cho 20 hộ, số tiền 16,85 tỷ đồng, tổng 

dư nợ 284,5 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 2,7%.              

 3. Kinh tế và Hạ tầng:  

  Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã Ngãi Xuyên, Tân Hiệp, Hàm Giang, An 

Quảng Hữu, Thanh Sơn và Kim Sơn hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh; Trong tuần thực hiện giải ngân 39 hộ với số tiền 1.950 

triệu đồng, nâng tổng số giải ngân 42/147 hộ với số tiền 2.100/7.350 triệu đồng 

(Ngãi Xuyên 01 hộ, Hàm Giang 02 hộ, Thanh Sơn 12 hộ, An Quảng Hữu 27 

hộ); đến nay Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã nhận 

83/147 hồ sơ (Thanh Sơn 29, Tân Hiệp 16, An Quảng Hữu 27, Hàm Giang 05, 

Ngãi Xuyên 03, Kim Sơn 03). Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn, An Quảng 

Hữu thực hiện chặt tỉa cây xanh hai bên đường đảm bảo hành lang an toàn giao 

thông tuyến Quốc lộ 53, 54 và Đường huyện 27 với chiều dài 8,5 km. 

4. Tài nguyên và Môi trường:  

 Thẩm tra, xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng đất đang tranh chấp giữa 

nguyên đơn bà Diệp Thị Lệ và bị đơn ông Trần Văn Đủ, đất tranh chấp ấp Cầu 

Hanh, xã Ngãi Xuyên, nguyên đơn ông Kim Hoàng và bị đơn ông Kim Thon, 

đất đang tranh chấp ấp Bà Tây B, xã Tập Sơn. Tham gia cùng Sở Tài nguyên và 

Môi trường kiểm tra định kỳ việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án Trang trại nuôi heo sinh học của bà Dư Thị Thu Ngân, ấp Ba Cụm, xã 

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 khu cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Kiểm 

tra, giám sát tình hình xử lý chôn lấp đàn bò chết do bệnh dịch Viêm da nổi cục tại 

An Quảng Hữu, xã Tân Sơn.  

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI  

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19: 

* Công tác lãnh, chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân huyện kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là Công văn số 

1359/UBND-VX ngày 09/10/2021 về việc thực hiện cách ly tập trung người từ 

ngoài tỉnh về địa phương; Công văn số 1360/UBND-VX ngày 09/10/2021 về 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; 

Công văn số 1449/UBND-VX ngày 12/10/2021 về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 5081/UBND-THNV ngày 12/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 

1450/UBND-VX ngày 13/10/2021 khẩn trương đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin 

phòng Covid-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022; Công văn 

số 1510/UBND-VP ngày 14/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 
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Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến 

sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Công 

văn số 192-CV/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 958/UBND-VP 

ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện; phát huy tốt vai trò của Tổ giám sát 

và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và hộ gia đình trong 

bảo vệ “vùng xanh”.  

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và ứng dụng mã QR Code để hỗ trợ 

người dân khai báo y tế bằng hình thức điện tử và treo, dán mã QR Code tại các 

cổng, cửa ra, vào tất cả những nơi thường xuyên có người ra, vào như: Cơ quan, 

đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ... 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công lực lượng trực các khu 

cách ly tập trung thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo việc đưa rước người dân vào các 

khu cách ly nhanh chóng, kịp thời.  

Thành lập 01 khu cách ly tập trung, nâng tổng số 77 khu cách ly tập trung, 

tất cả các khu cách ly đều được bố trí lực lượng Công an, Quân sự và nhân viên 

y tế trực theo quy định.  

Chỉ đạo Phòng Y tế huyện cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và các nhu 

yếu phẩm thiết yếu cho người dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu 

cách ly tập trung của huyện. Cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm và vật tư y tế 

cho các khu cách ly tập trung (khẩu trang y tế, gel sát khuẩn, cồn 70 độ, găng 

tay y tế...); chi kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực bảo vệ các khu cách ly tập 

trung, số tiền 151.800.000 đồng. 

* Công tác lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 

3989/QĐ-BCĐQG ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế 

Trong tuần, thực hiện xét nghiệm được 1.591 mẫu cho các đối tượng là 

người ngoài tỉnh về địa phương, các hộ tiểu thương trong khu vực chợ, nhân 

viên y tế, công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong thực hiện 03 tại chỗ....; 

nâng tổng số xét nghiệm 97.467 mẫu, Cụ thể: 

- Xét nghiệm sàng lọc (đợt 1): 24.889 mẫu. 

- Xét nghiệm sàng lọc (đợt 2): 4.145 mẫu. 

- Xét nghiệm sàng lọc diện rộng 23.225 mẫu. 

- Khu phong tỏa 16.952 mẫu. 

- Cộng đồng 17.264 mẫu. 

- Bệnh viện 9.471 mẫu. 

- Xét nghiệm cho người ngoài tỉnh về địa phương 1.258 mẫu. 

* Công tác tiêm ngừa vaccine 

Tiêm ngừa 11.301 liều vaccine phòng Covid-19, riêng trong 03 ngày (từ 

ngày 13 – 15/10/2021) tiêm được 9.967 liều (đạt 49,8% vaccine Vero Cell được 
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phân bổ), nâng tổng số 48.251 liều, đạt 41,6% dân số 18 tuổi trở lên (tiêm ngừa 

mũi 1: 34.344 liều, tiêm ngừa mũi 2: 13.907 liều). Trong đó: 

- Tiêm ngừa cho đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý, thương binh hạng nặng… được 11.920 liều. 

+ Tiêm ngừa mũi 1: 8.035 liều. 

+ Tiêm ngừa mũi 2: 3.885 liều. 

- Tiêm ngừa mũi 1 cho công ty, doanh nghiệp, tài xế xe, lực lượng shipper; 

tiểu thương kinh doanh trong khu vực chợ... được 6.626 liều   

- Tiêm ngừa cho người dân xã Ngãi Xuyên, Hàm Giang, thị trấn Trà Cú, 

thị trấn Định An, Thanh Sơn được 29.705 liều (tiêm ngừa mũi 1: 19.683 liều, 

tiêm ngừa mũi: 10.022 liều). 

* Tình hình dịch bệnh 

Trong tuần có 34 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (32 trường hợp 

ngoài tỉnh về địa phương, 02 trường hợp F1, tất cả các trường hợp đều cách ly 

tập trung), tăng 16 trường hợp, nâng tổng số 462 trường hợp (thuộc địa bàn 

huyện 444, địa phương khác 18; 17 trường hợp tái nhiễm, 04 trường hợp đã tiêm 

mũi 2 và 12 trường hợp tiêm mũi 1); 06 trường hợp tử vong; 07 trường hợp đã 

khỏi bệnh, nâng tổng số 387 trường hợp. 

Ban hành quyết định cách ly tập trung 477 trường hợp, nâng tổng số 6.191 

trường hợp (3.735 trường hợp ngoài tỉnh về địa phương). Hiện trên địa bàn 

huyện có 3.101 trường hợp đang cách ly tập trung (246 trường hợp F1 và 2.855 

người ngoài tỉnh về địa phương); hoàn thành cách ly tập trung 722 trường hợp, 

nâng tổng số 2.646 trường hợp; 181 trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại nhà, 

nâng tổng số 3.705 trường hợp. Hiện còn 143 trường hợp đang cách ly y tế tại 

nhà, đã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính.    

Tiếp nhận 352 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương, nâng tổng số 

3.735 trường hợp (1.662 trường hợp đã tiêm ngừa mũi 1; 560 trường hợp đã 

tiêm ngừa mũi 2; 1.513 trường hợp chưa tiêm ngừa, 439 trường hợp hoàn thành 

điều trị SARS-CoV-2; 422 trẻ em dưới 16 tuổi; 86 phụ nữ mang thai, 40 người 

ngoài huyện), trong đó có 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (15 

trường hợp tái nhiễm, 04 trường hợp đã tiêm mũi 2 và 12 trường hợp tiêm mũi 

1). 

Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.336 lượt 

người, nâng lên 172.624 lượt người; tiêu chảy 11 ca, nâng lên 577 ca. 

2. Văn hóa và Thông tin:  

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các hồ sơ công nhận lại cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò.  

3. Giáo dục và Đào tạo: 
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Tổ chức họp trực tuyến xây dựng phương án triển khai thực hiện mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức 

trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức học tập chính trị hè đợt 1 năm 2021 cho cán 

bộ quản lý và giáo viên trong huyện; Phân công 67 giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu 

học, THCS tham gia tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiếng Anh 

cấp tiểu học thực hiện Modun 1 và  Modun 4 môn Tiếng Anh theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 268 đối tượng bị ảnh hưởng do đại 

dịch Covid-19, số tiền 457.500.000 đồng, nâng tổng số 38.367 đối tượng (17/17 

xã, thị trấn), tổng số tiền 58.324.250.000 đồng, đạt 100% số tiền được phê 

duyệt. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuyển đối tượng người có công đi điều dưỡng 

tập trung sang điều dưỡng tại gia đình năm 2021 và đối chiếu bảo hiểm y tế 

người có công với cách mạng. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới tại 13 doanh nghiệp (trở lại hoạt động sản xuất). 

Chi trả mai táng phí cho 18 người có công với cách mạng, số tiền 321.288.000 

đồng. 

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy 

động các nguồn lực hỗ trợ cho người dân đang cách ly tập trung tổng số tiền trên 

800.000.000 đồng, nâng tổng số 7.200.000.000 đồng. 

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG 

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

phương án sẳn 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 

huấn luyện thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện. 

- 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, an toàn xã hội: ổn định. Mời xét nghiệm 09 đối tượng nghi 

vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 06 đối tượng dương tính, xử phạt vi 

phạm hành chính 04 trường hợp, số tiền 03 triệu đồng. Xác nhận cho người dân 

di chuyển đi nơi khác, kiểm tra, kiểm soát chặt địa bàn quản lý, đảm bảo thực hiện 

nghiêm, đúng thực chất việc giãn cách xã hội, cách ly y tế theo chỉ đạo; Chỉ đạo 

tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 57 cuộc, phát hiện 21 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ 08 phương tiện và các giấy tờ liên quan; xử phạt 19 trường hợp vi phạm, số 

tiền 24,75 triệu đồng. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) 

 

- Tiếp và làm việc Ban Quản lý Dự án VILG về việc thực hiện Hoạt động 

4 thuộc Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số tại thị trấn Định An, Ngọc Biên, 

Thanh Sơn, Tân Sơn huyện Trà Cú; Dự họp trực tuyến với Sở Lao động - 
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Thương binh và Xã hội về công tác triển khai thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 

2021; Dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trao đổi, thống nhất hướng 

giải quyết hồ sơ thuê đất để thực hiện dự án xây dựng mới Nhà lưu trữ hồ sơ địa 

chính và làm việc cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Trà Cú; Tổ 

chức niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Xây 

dựng hệ thống thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi thủy sản; Xét duyệt 

Nghĩa vụ quân sự cấp huyện chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2022; Tiếp và làm 

việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh về việc bàn giao cọc mốc, tim tuyến, cao trình, điểm cuối, 

phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đê bao, tuyến đường dây điện trung thế và 

hạ thế, 02 cầu giao thông và các bọng qua đê. Dự họp với Hội đồng thẩm định 

giá đất cụ thể tỉnh về việc thẩm định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 15 trạm bơm 

điện - kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự họp trực tuyến với Ban 

Quản lý Dự án SME Trà Vinh và Công ty INVESTIP về việc bàn giao sản phẩm 

Giai đoạn 1 - Gói thầu xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú”. Kiểm tra 

tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên bò; Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy 

tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; Họp báo tuần với Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/9/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 

23/8/2021, Công văn số 192-CV/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy, Công văn số 

4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Công 

văn số 958/UBND-VP ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lấy 

xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ 

thể phòng, chống dịch; phát huy tốt vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và hộ gia đình trong bảo vệ “vùng 

xanh”. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 

07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1563/CĐ-BYT ngày 

10/10/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5081/UBND-THNV ngày 12/10/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh 

ủy; Công văn số 5154/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

trên địa bàn tỉnh và Công văn số 958/UBND-VP ngày 30/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện, lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung 

tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; phát huy tốt vai trò của Tổ giám sát 

và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và hộ gia đình trong 

bảo vệ “vùng xanh”. 
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Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vaccine Covid-19 

cho các đối tượng ngay khi được tỉnh phân bổ, đảm bảo kịp thời, đúng đối 

tượng.  

Quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tập trung, 

không để lây nhiễm chéo, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú (F2), tuyệt đối không 

để người được cách ly tự ý ra khỏi nhà, không được giao tiếp với mọi người xung 

quanh để tránh lây lan dịch bệnh.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên đàn bò theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của các cơ quan 

chuyên môn và Kế hoạch dập dịch được phê duyệt. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và phun thuốc sát trùng, nhằm sớm khống 

chế, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan sang các địa bàn còn lại. Giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp khống chế, dập 

dịch. 

- 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 sản, nhất là ở các vùng đang thực 

hiện cách ly y tế.  

- 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 và tình hình dịch 

bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò trên Trạm Truyền thanh xã, thị trấn và các hình 

thức phù hợp khác để các hộ chăn nuôi hiểu về dịch bệnh và phối hợp với chính 

quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng trị. Tiếp tục đôn đốc các xã Ngãi 

Xuyên, Tân Hiệp, Hàm Giang, An Quảng Hữu, Thanh Sơn và Kim Sơn hoàn 

chỉnh hồ sơ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết 04/2021/NQ-

HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Trà 

Cú thực hiện chặt tỉa cây xanh hai bên đường đảm bảo hành lang an toàn giao 

thông đường 3 tháng 2 tuyến Quốc lộ 53 từ khu vực chợ đêm đến trường Tiểu 

học Trà Cú B với chiều dài khoảng 0,9 km. Tổ chức chi trả bồi thường công 

trình Trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (đoạn đi qua huyện Trà Cú) phần bổ sung cây trái, hoa 

màu nằm trong hành lang toàn lưới điện tại các xã Ngãi Xuyên, Long Hiệp, Tân 

Hiệp và Ngọc Biên. 

- Tổ chức học tập chính trị hè đợt 2 năm 2021 cho cán bộ quản lý và giáo 

viên trong huyện. Xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Ban vận động xây dựng 
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ấp, khóm văn hóa tiêu biểu năm 2021. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ 

tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và rà soát, xác định hộ có thu nhập trung 

bình, khá, giàu năm 2021. Tiếp tục giải ngân kinh phí cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng do đại dịch Covid-19. Đưa 02 đối tượng ở xã Tập Sơn đi nghiện ma túy ở 

Cơ sở Cai nghiện tỉnh Trà Vinh. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang đô thị, trung 

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

- Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp huyện chuẩn bị nguồn tuyển quân 

năm 2022. Huấn luyện tại chức cho Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Dân quân 

thường trực đúng kế hoạch đã phê duyệt. Tăng cường lực lượng Quân báo - Trinh 

sát nắm chắc tình hình trên địa bàn đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19. 

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

vùng và dập dịch; tăng cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; bố trí lịch tuần tra xuyên suốt trên các tuyến đường… kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội.  

- 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 
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