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

- Dự họp Sở Công thương nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong giải 

phóng mặt bằng công trình Trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110 kV Cầu Kè - 
Trà Cú - Duyên Hải, Công trình xuất tuyến trạm 220 kV Trà Vinh 2 (đấu nối 

đường 110 kV Vũng Liêm - Long Đức; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi 
nội dung hỗ trợ người từ ngoài tỉnh về cách ly tập trung; Dự tiếp xúc cử tri cùng 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội 
khóa XV; Dự họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc làm việc 
với Nhóm công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khảo sát 

thực hiện nghiên cứu, thu thập và hoàn thiện các thông tin liên quan về sản xuất 
nông nghiệp; chế biến, lưu trữ và thương mại nông sản; tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội; khảo sát địa điểm để đề xuất triển khai điểm đạt “kho lạnh thông 
minh”; Tiếp và làm việc với Đoàn của Trung tâm RIC đến làm việc về Dự án 

Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và 
nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy 

mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135. 

Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát bãi chứa bùn của 

dự án “Phương án khai thác, vận chuyển vật liệu nạo vét từ bãi chứa bùn (đất,  
cát)-Hạ độ cao bãi chứa thuộc dự án nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng các 

công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh và nâng cấp hệ thống kênh trục, 
tổng chiều dài các tuyến kênh 36,12 km” của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hiệp; 
Dự hội thảo Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến nhiệm vụ xây dựng đơn giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và 
Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đất đai trên nền 

web cho huyện Cầu Ngang; 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.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản: 

Trong tuần có 31 ha lúa thu đông - mùa bị chuột gây hại, rầy nâu 137 ha. 

Xuống giống vụ lúa đông xuân 2021 - 2022 được 612,4 ha/7.700 ha, đạt 7,9% kế 
hoạch. Xuống giống màu 245,9 ha, nâng tổng số 6.952 ha/6.180 ha, đạt 112,4% 

kế hoạch. Thả nuôi 4,57 triệu con thủy sản (44 hộ), nâng tổng số 759,1 triệu con 
(6.527 hộ).  
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* Dịch bệnh Viêm da nổi cục: Trong tuần không phát sinh bò nghi mắc 
bệnh Viêm da nổi cục; ban hành Quyết định công bố hết dịch ở 02 xã Long Hiệp 

và An Quảng Hữu. 

3. Tài chính, tín dụng:  

- Thu ngân sách: Thu ngân sách 596,3 triệu đồng, nâng lên 50 tỷ đồng 

(đạt 88,6% kế hoạch).  

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

vốn vay cho 206 hộ, số tiền 37,76 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.292,1 tỷ đồng, nợ quá 
hạn chiếm 2,6%; 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 16 hộ, số tiền 
14 tỷ đồng, tổng dư nợ 303,1 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 1,29%.              

 4. Kinh tế và Hạ tầng:  

Sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng các xã Thanh Sơn, Long Hiệp, 

Đại An, thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An; 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 43 hộ với kinh phí 2.150 triệu đồng; đến nay 
127/147 hộ với số tiền 6.350/7.350 triệu đồng1. Chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi 
tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 2100/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay có 178/233 hộ đang xây dựng 
(Xây mới 57 căn, sửa chữa 121 căn), tiến độ có 80 căn hoàn thành (xây mới 04 

căn, sửa chữa 76 căn), 68 căn đạt từ 20% - 70%, còn lại 55 căn các hộ chờ 
nguồn đối ứng của người thân; đến nay đã giải ngân 92/233 hộ (25 hộ xây mới, 

67 hộ sửa chữa) với kinh phí 2.150 triệu đồng (giải ngân 60%). Nghiệm thu 
hoàn thành đưa vào sử dụng công trình chống thấm mặt đường Đường tỉnh 914 

(Km40+937 - Km44+810), thuộc địa bàn xã Định An, huyện Trà Cú. 

5. Tài nguyên và Môi trường: 

Khảo sát hiện trạng, vị trí công trình xử lý nước thải, hệ thống cống thoát 
nước và nguồn nước tiếp nhận nước thải của Công ty Cổ phần Mía đường Trà 

Vinh, địa điểm ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh; 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. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng được 
21 cuộc tại 21 ấp, khóm thuộc 07 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 16.4km, lực 

lượng tham gia 523lượt người (trong đó có 221 người dân). Khối lượng rác thu 
gom 12.9m3, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh 8,6km, ra quân dọn dẹp 

khu hành chính xã, chăm sóc 1.200 cây hoàng yến, cây điệp vàng và các loại cây 
hoa kiểng. Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 

1.184 cuộc; lực lượng tham gia 34.761 người (17.007 người dân), chiều dài thực 

                                        
1 Ngãi Xuyên 08 hộ, Hàm Giang 07 hộ, Thanh Sơn 34 hộ, Tân Hiệp 31 hộ, An Quảng Hữu 47 hộ. 
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hiện 915,2km, lượng rác thu gom 438.1m3, phát quang bụi rậm 506,3km, chăm 
sóc 6.232 cây kiểng, cây hoàng yến và cây hoa giấy, 2.900 cây dầu. 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI  

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

* Công tác lãnh, chỉ đạo: 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-192. 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. 

Họp triển khai các văn bản điều trị F0 tại nhà và công tác phòng, phòng 

chống dịch Covid-19; tiếp tục ứng dụng quét 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... 

* 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 2.704 mẫu cho các đối tượng là 

người ngoài tỉnh về địa phương, các hộ tiểu thương trong khu vực chợ, nhân 
viên y tế và các khu vực có nguy cơ cao...; nâng tổng số xét nghiệm 108.542 

mẫu3.  

* Công tác tiêm ngừa vaccine 

Tiêm ngừa 17.934 liều vaccine phòng Covid-194, nâng tổng số 134.725 
liều, đạt 81,58% dân số từ 18 tuổi trở lên (tiêm ngừa mũi 1: 85.272 liều, tiêm 

ngừa mũi 2: 49.453 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 

                                        
2 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 

5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 5959/UBND-

KGVX ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 5960/UBND-KGVX ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc thực hiện Công văn số 260/UBND-KGVX ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND 

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 1863/UBND-VX ngày 15/11/2021 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 176/TB-VP 

ngày 15/11/2021 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
3 Cụ thể: Xét nghiệm sàng lọc (đợt 1): 24.889 mẫu; sàng lọc (đợt 2): 4.145 mẫu; sàng lọc diện rộng 23.225 

mẫu; khu vực cách ly y tế 17.451 mẫu; cộng đồng 24.638 mẫu; Trung tâm Y tế huyện 11.841 mẫu; người 

ngoài tỉnh về địa phương 1.421 mẫu (283 mẫu đơn và 1.138 mẫu gộp 3); sàng lọc định kỳ trong khu cách ly 

932 mẫu. 
4 Tiêm ngừa đợt 22 được 10.262 liều, đạt 102,62% lượng vắc xin phân bổ (nhập liệu đạt 100%); tiêm ngừa đợt 

23 được 1.274 liều, đạt 79,97% lượng vắc xin phân bổ (nhập liệu 1.274/1.274 liều). 
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lý, thương binh hạng nặng… được 11.921 liều5. Nhập dữ liệu so với số liệu tiêm 

thực tế đạt 100% (30.765/30.765 trường hợp). 

* Tình hình dịch bệnh 

Trong tuần có 364 trường hợp dương tính với SARS-CoV-26, trong đó tại 

khu cách ly 32 trường hợp, tại cơ sở y tế 10 trường hợp, 67 trường hợp trong 
khu phong tỏa, 255 trường hợp sàng lọc cộng đồng7), tăng 265 trường hợp. Đến 

nay, có 1.194 trường hợp dương tính với SARS-CoV-28 (246 trường hợp ngoài 
tỉnh về địa phương; thuộc địa bàn huyện 1.165, địa phương khác 29); 08 trường 

hợp tử vong; 66 trường hợp đã khỏi bệnh, nâng tổng số 598 trường hợp. 

Ban hành quyết định cách ly tập trung 542 trường hợp trường hợp F1 

nâng tổng số 7.905 trường hợp (6.808 trường hợp ngoài tỉnh về địa phương); 
142 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, nâng tổng số 6.440 trường hợp; 

821 trường hợp hoàn thành cách ly tại nhà, nâng tổng số 5.208 trường hợp. Đến 
nay, toàn huyện còn 300 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 1.710 trường 
hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú (648 trường hợp F1, 74 trường hợp ngoài 

tỉnh về địa phương, 988 trường hợp F2), đã test nhanh kháng nguyên SARS-
CoV-2, kết quả âm tính. 

Đưa vào hoạt động 05 khu thu dung điều trị F0 không có triệu chứng tại 
huyện; tiếp nhận thu dung điều trị 336 trường hợp dương tính với SARS-CoV-

29; đưa 46 F0 không triệu chứng về điều trị tại nhà10. 

- Toàn huyện có 15 khu cách ly đang hoạt động, 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. Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại 10 khu vực 

(06 xã), tổng số gồm 816 hộ, 3.055 nhân khẩu)11. Tiếp nhận 416 trường hợp 
người ngoài tỉnh về địa phương, nâng tổng số 6.808 trường hợp12.  

                                        
5 Tiêm mũi 1: 8.036 liều; Tiêm mũi 2: 3.885 liều; Tiêm 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 mũi 1 cho học sinh từ lớp 9 đến 12 

trên địa bàn huyện 6.329 liều; Tiêm cho người dân trên địa bàn các xã, thị trấn được 122.804 liều (tiêm ngừa mũi 

1: 77.236 liều, tiêm ngừa mũi 2: 45.568 liều).  
6 Ngày 13/11: 25 trường hợp, ngày 14/11: 47 trường hợp, ngày 15/11: 28 trường hợp, ngày 16/11: 74 trường 

hợp, ngày 17/11: 32 trường hợp, ngày 18/11: 131 trường hợp, ngày 19/11: 27 trường hợp  
7 Hàm Tân 51, Kim Sơn 44, Tân Hiệp 39, Tập Sơn 39, Hàm Giang 22, Phước Hưng 24, Thanh Sơn 10, Lưu 

Nghiệp Anh 06, Tân Sơn 06, An Quảng Hữu 05, Long Hiệp 04, Ngãi Xuyên 04, Đại An 01. Riêng trong ngày 

19/11/2021 có 19 trường hợp dương tính ngoài cộng đồng (An Quảng Hữu 01, Tân Sơn 01, Ngãi Xuyên 01, 

Hàm Giang 05, Kim Sơn 02, Phước Hưng 07, Tập Sơn 02). 
8 Từ ngày 01/10/2021 đến nay có 772 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (394 trường hợp ngoài cộng 

đồng). 
9 Trung tâm Y tế huyện 112 trường hợp; Trường Mầm non thị trấn Trà Cú 63 trường hợp, Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện 44 trường hợp, Trường Mẫu giáo Tập Sơn 32 trường hợp, Trường Tiểu học Tân Hiệp B 85 

trường hợp. 
10 thuộc địa bàn huyện 26, địa phương khác 20 
11 Ấp Chông Bát (toàn ấp), xã Tân Hiệp ; ấp Sóc Chà A, xã Thanh Sơn; ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân; ấp Vàm 

Ray A, xã Hàm Tân; ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn; ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh; ấp Cà Hom, xã Hàm Tân; ấp Chợ, 

xã Tân Sơn. 
12Trong đó, có 2.354 trường hợp đã tiêm ngừa mũi 1; 2.165 trường hợp đã tiêm ngừa mũi 2; 2.289 trường hợp 

chưa tiêm ngừa, 623 trường hợp hoàn thành điều trị SARS-CoV-2; 832 trẻ em dưới 16 tuổi; 100 phụ nữ mang 

thai, 43 người ngoài huyện 
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Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.479 

lượt người, nâng lên 186.358 lượt người; tiêu chảy 07 ca, nâng lên 609 ca. 

2. Văn hóa và Thông tin:  

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên đàn bò. Phối hợp Công ty Vòng Tròn Việt khảo sát, thu thập tư liệu viết Đề án 

Quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện.  

3. Giáo dục và Đào tạo: 

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phổ cập giáo dục  Trung 
học năm 2021 tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo các đơn vị trường Tiểu học chuẩn bị 
điều kiện về cơ sở vật chất (mỗi trường Tiểu học là 01 điểm cầu). Phân công cán 

bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non và Mẫu giáo tham gia tập huấn 
hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn 

phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non (Sở Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức). 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ thu nhập 

hộ khá, giàu năm 2021, kết quả rà soát hộ có mức sống trung bình, thu nhập khá 
giàu 35.245 hộ, đạt 83,62% so với hộ rà soát (hộ có mức sống trung bình 15.370 

hộ chiếm tỷ lệ 35,45% so với hộ dân cư; hộ có thu nhập khá 13.200 hộ so với hộ 
dân cư, chiếm tỷ lệ 30,47%; hộ có thu nhập giàu 901 hộ so với hộ dân cư, chiếm 

tỷ lệ 2,08%). Cấp hỗ trợ cho trẻ em bị cách ly (F1) đợt II với số tiền 
126.240.000 đồng13. Chỉ đạo cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 127 đối tượng bị ảnh 

hưởng do đại dịch Covid-19, số tiền 7.042.500.000 đồng, nâng tổng số 43.289 

đối tượng (17/17 xã, thị trấn), tổng số tiền 65.696.750.000 đồng, đạt 100% số 
tiền được phê duyệt. 

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy 
động các nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cho người dân đang thực 

hiện cách ly tập trung các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện số tiền trên 

132.000.000 đồng, nâng tổng số 8.935.000.000 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. Tổ chức 
bế giảng huấn luyện 1 đại đội dự bị động viên cho 110 đồng chí; Chỉ đạo các xã, 

thị trấn tổ chức xét sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tạo nguồn tuyển quân năm 
2022. Điều động 01 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và Dân quân 

thường trực bảo vệ các khu cách ly tập trung dịch bệnh Covid-19 của huyện.  

                                        
13 Định An, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Long Hiệp, thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An, Ngọc Biên 
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- 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: Mời xét nghiệm 04 đối tượng nghi vấn 
sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 02 đối tượng dương tính, xử phạt vi 
phạm hành chính 02 trường hợp, số tiền 1.500.000 đồng); Chỉ đạo tuần tra kiểm 

soát giao thông đường bộ 69 cuộc, phát hiện 37 trường hợp vi phạm, tạm giữ 20 
phương tiện và các giấy tờ liên quan; xử phạt 35 trường hợp vi phạm, số tiền 

44,4 triệu đồng. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021) 

 

Dự họp trực tuyến với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng 

cường và tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19 
đang hoạt động bình thường mới và tuyển dụng lao động trong thời gian tới; Dự 

họp Sở Xây dựng về việc nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây 
dựng khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040; Tham gia cùng Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ trao bò cho các hộ hưởng lợi 
thuộc Dự án sinh kế Trà Vinh; Tham dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 
lượng đối với tập thể, đảng viên Trung tâm Y tế huyện năm 2021; Dự họp Ủy 

ban nhân dân tỉnh về làm việc với Công ty TNHH MC - VINA để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp và người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19; Dự tập huấn trực tuyến với Sở Thông tin và 
Truyền thông về hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trà 

Vinh (Tổng đài 1022); Tiếp và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc 
kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức thẩm tra, xét đề nghị công nhận 
xã An Quảng Hữu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; 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. 

 Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Công văn số 9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 

22/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện 
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; Công văn số 5959/UBND-KGVX ngày 10/11/2021 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 5960/UBND-KGVX ngày 
10/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 

260/UBND-KGVX ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
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Tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo chặt chẽ công tác truy vết, 

khoanh vùng và dập dịch; đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 
phòng, chống dịch.  

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, nhất là các trường 
hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà, 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.  

- Chỉ đạo theo dõi tiến độ xuống giống vụ lúa đông - xuân năm 2021. 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. Thẩm 
định (54 hồ sơ) xây dựng ấp văn hóa năm 2021. 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. Tiếp tục khảo sát các tuyến đường giao 
thông nông thôn để lập hồ sơ dự án năm 2022. Chỉ đạo xã đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của 
UBND tỉnh Trà Vinh. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường cấp Tiểu học tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I, 

năm học 2021-2022. Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý III, IV/2021 cho các 
xã, thị trấn. 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. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang đô thị, trung tâm cụm xã, xây 
dựng cảnh quan môi trường thông thoáng.  

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