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I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Dự hội nghị tiếp đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng
bộ huyện để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 04 tháng đầu năm và
định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo;
tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới
trên địa bàn huyện; Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về tình hình thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm
2022; Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực
hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số
đối tượng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Dự họp trao đổi, thống nhất số
liệu và nội dung đề xuất hỗ trợ cho nhóm hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở; Dự
hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện 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; Làm việc với một số
ngành có liên quan chỉ đạo giải quyết xử lý đơn của tỉnh chuyển về; Dự họp xử lý
khó khăn, vướng mắc dự án Đường tỉnh lộ 915 (đoạn Km 4+270 đến Km 19+257,
84; đoạn từ Km 44+352 đến Km 49+797 và các đoạn còn lại); Kiểm tra các tuyến
kênh, rạch trên địa bàn để thực hiện trục vớt lục bình; Kiểm tra, nghe báo cáo tình
hình khó khăn giải phóng mặt bằng dự án đê bao Nam rạch Trà Cú; Dự Lễ Hạ thủy
ghe ngo; tham dự hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bồi thường,
hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Kiểm tra các công trình, dự án chậm
tiến độ theo kế hoạch; …
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Nông nghiệp - thủy sản:
Tiếp tục triển khai lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2022, tuyên truyền
vận động nông dân thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng trước khi xuống
giống, trong tuần xuống giống vụ lúa Hè Thu được 5.860,4 ha, nâng lên 7.320,4 ha;
đến nay xuống giống màu được 3.753,55 ha/6.500 ha, đạt 57,5% kế hoạch, cây
công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác được 1.973,7 ha/2.467 ha, đạt 80%
kế hoạch. Kiểm soát giết mổ trong tuần 530 con, nâng lên 14.582 con. Thả nuôi 6,7
triệu con thủy sản các loại (129 hộ), nâng lên 178,99 triệu con (2.842 hộ), diện tích
nuôi 559,2 ha, đạt 38,04% kế hoạch(1).
Cá lóc 8,01 triệu con nâng lên 45,31 triệu con, tôm thẻ 19 triệu con nâng lên 127,29 triệu con, tôm sú 4,97
triệu con, cua biển 560.000 con, cá các loại 860.000 con.
(1)
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2. Tài chính, tín dụng:
- Thu ngân sách: Thu nội địa 1,4 tỷ đồng, nâng lên 22,2 tỷ đồng/54,4 tỷ
đồng (đạt 40,8% kế hoạch).
- Tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giải ngân vốn
vay cho 230 hộ, số tiền 34,14 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.211 tỷ đồng; 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 10 hộ, số tiền 11,5 tỷ đồng, tổng dư nợ 318 tỷ đồng.
3. Kinh tế và Hạ tầng:
Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với
cách mạng theo Quyết định 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, tính đến
nay có 215/233 căn xây dựng hoàn thành2, còn lại 18 căn3; Thực hiện Nghị quyết
số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, trong tuần giải ngân
vốn cho 09 hộ4, với kinh phí 450 triệu đồng, đến nay đã giải ngân vốn cho 150
hộ5/200 hộ với kinh phí 7,5 tỷ đồng. Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình sơn
vạch kẻ đường và gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn
huyện và nâng cấp đường giao thông nông thôn ấp Đầu Giồng, xã Phước Hưng
(cặp kênh).
4. Tài nguyên và Môi trường:
Xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đang tranh chấp (giữa nguyên
đơn ông Trầm Kía và bị đơn ông Huỳnh Văn Hoạt, đất tọa lạc ấp Xà Lôn, xã Đại
An; giữa nguyên đơn bà Trần Thị Thu Ba và bị đơn ông Trần Văn Tôn, đất tọa lạc
ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng vệ sinh cảnh
quan môi trường được 42 cuộc tại 42 ấp, khóm thuộc 11 xã, thị trấn, chiều dài thực
hiện 19,54 km, lực lượng tham gia 901 lượt người (trong đó có 243 người dân).
Khối lượng rác thu gom 15,3 m3, phát quang bụi rậm, ra quân dọn dẹp khu hành
chính xã, trồng mới 790 cây xanh, chăm sóc 360 cây xanh dọc các tuyến đường.
Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 489 cuộc; lực
lượng tham gia 11.181 người (3.773 người dân), chiều dài thực hiện 324,49 km,
lượng rác thu gom 172,29 m3, phát quang bụi rậm 132,7 km, trồng mới và chăm
sóc 10.511 cây kiểng, cây hoàng yến và cây hoa giấy…
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19:
* Công tác lãnh, chỉ đạo

xây mới 65 căn, sửa chữa 150 căn
02 căn xây dựng tiến độ đạt 55%-90% (01 hộ xây mới, 01 hộ sửa chữa), 05 hộ hưởng lợi đã chết, 03 hộ không
có đất để xây dựng, 03 hộ không nhận sửa chữa xin chuyển xây dựng mới, 03 hộ không nhận, 01 hộ không có ở
địa phương xã nhiều lần liên hệ với hộ nhưng chưa được; 01 hộ có diện tích đất ao trong năm 2022 hộ không san
lấp mặt bằng kịp để xây dựng
4 xã Kim Sơn
5 Xã Ngãi Xuyên 53 hộ, Hàm Giang 26 hộ, Phước Hưng 09 hộ, Kim Sơn 26 hộ, Ngọc Biên 09 hộ, Đại An 09 hộ,
Hàm Tân 08 hộ, Long Hiệp 10 hộ
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Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19(6),... Tuyên truyền, vận động, nhắc nhỡ người
dân thực hiện các tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo công tác tiêm
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 06 tuổi đến dưới 12 tuổi và mũi 4 cho đối tượng
từ 18 tuổi trở lên. Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19
để người dân chủ động đăng ký tiêm (đối với những chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ
liều theo quy định). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm tình hình, không
chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt trách
nhiệm trong công tác điều trị.
* Tình hình dịch bệnh
Trong tuần không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.320 lượt
người, nâng lên 54.162 lượt người.
2. Văn hóa và Thông tin:
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) gắn với tuyên truyền công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. Tiếp nhận và thẩm định 04 hồ sơ đề nghị công nhận lại cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa của xã Hàm Giang. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục
đặt tên đường của thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An gửi về Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch thẩm định. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Gia
đình Việt Nam (28/6) và truyền thông Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo
lực gia đình năm 2022.
3. Giáo dục và Đào tạo:
Kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý giáo dục Trường tiểu học Hàm
Giang A; Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức ôn tập cho học sinh và kiểm tra học kỳ
II năm học 2021-2022. Tổ chức thi và chấm thi Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp
học mầm non cấp huyện, năm học 2021-2022. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo tổ chức thi công nhận trình độ cấp Tiểu học và THCS môn tiếng Khmer tại
điểm thi Trường THCS Hàm Giang. Chỉ đạo các đơn vị trường trên địa bàn huyện
(6)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”; Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc
đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành h ướng dẫn quản
lý tại nhà đối với người mắc Covid-19; Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid -19; Công văn số 762/BYT-DP ngày
21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid -19 và các trường hợp tiếp xúc gần;
Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về
chuyên môn y tế 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”; Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày
22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid -19 ở trẻ em;
Công văn số 1110/SYT-NVY ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh
Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid -19 và người tiếp xúc gần; Quyết định số 4196/QĐUBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ
ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm
dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
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theo dõi sức khỏe của học sinh đi học trực tiếp và xử lý khi có ca nhiễm, nghi
nhiễm đúng theo quy định.
4. Lao động - Thương binh và Xã hội:
Trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt hưởng chế độ 09 hồ
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với người lao động trên địa bàn
huyện8, kết quả có 56 lao động9. Phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tổ chức kiểm tra 03 doanh nghiệp10 về việc thực hiện nội quy, thang bảng
lương và tham gia hợp đồng bảo hiểm xã hội. Quyết định mai táng phí cho 14 đối
tượng bảo trợ xã hội, số tiền 92,22 triệu đồng. Kiểm tra công tác chi trả người có
công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội11. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho
5.241 đối tượng bảo trợ xã hội tháng 5/2022, số tiền 2.714.535.000 đồng. Chi trả
điều dưỡng tại gia đình cho 258 người có công với cách và thân nhân người có
công, số tiền 377,09 triệu đồng và trợ cấp thường xuyên cho 5.241 đối tượng bảo
trợ xã hội tháng 5/2022, số tiền 2.714,53 triệu đồng.
sơ7.

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. Triển khai kế hoạch
huấn luyện tổ Bộ binh tham gia Hội thi bắn mục tiêu bay thấp năm 2022. Bế giảng
huấn luyện Dân quân binh chủng năm 2022, quân số 339 đồng chí. Điều động lực
lượng Dân quân các xã, thị trấn tham gia Hội thi tổ Bộ binh bắn mục tiêu bay thấp
năm 2022.
- Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Triệt xóa 01 điểm đánh bạc thắng thua
bằng tiền (đá gà)12, tang vật tam giữ 02 con gà trống, tiền tham gia đánh bạc 2,2
triệu đồng, mời làm việc 05 đối tượng. Mời xét nghiệm 03 đối tượng nghi vấn sử
dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 01 đối tượng dương tính, đề nghị xác định
tình trạng nghiện; Chỉ đạo tuần tra đảm bảo an ninh trật tự 101 cuộc, phát hiện và
giải tán 01 điểm cờ bạc nhỏ, giáo dục tại chổ 15 đối tượng. Kiểm soát giao thông
đường bộ 55 cuộc, phát hiện 08 trường hợp vi phạm; xử phạt 07 trường hợp vi
phạm, số tiền 6,37 triệu đồng.
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
- Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm
2022; thông qua một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng
nhân dân tỉnh; Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch
04 hồ sơ mai táng phí người có công với cách mạng, 05 hồ sơ bảo hiểm y tế.
01 hồ sơ mai táng, 01 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 06 hồ sơ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/TTg
8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
9 thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An, Phước Hưng, Định An, Tập Sơn, Đại An
10 Công ty TNHH giày da Thuận Thành, Công ty TNHH giày da Khánh Hà, Công ty TNHH giày da High
Honors
11 Xã Định An, Tân Sơn
12 Xã Hàm Tân
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đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự họp với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc
với Đoàn giám sát HDNĐ tỉnh về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai
thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Dự họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi
tốt nghiệp THPT tỉnh Trà Vinh năm 2022; Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ
em năm 2022 tỉnh; Tham gia cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú tổ
chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2025;
Tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Kiểm tra
công tác chuẩn bị bầu cử; Dự họp sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân
dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân
xã, phường, thị trấn; làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đê bao Nam rạch Trà Cú; tiếp
và làm việc với Sở Xây dựng về tình hình liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa
bàn huyện; làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc rà soát,
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Ban Thường vụ Huyện đoàn
thông qua nhân sự, văn kiện Đại hội đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 và dự
kiến các nội dung thông qua tại kỳ họp chuyên đề; Kiểm tra thực địa thị trấn Trà
Cú, thị trấn Định An về hệ thống thoát và các tuyến đường nội địa xuống cấp; Dự
họp bàn nội dung giải quyết vướng mắc mặt bằng liên quan đến việc đầu tư xây
dựng chợ Tập Sơn;; Dự họp kiểm tra công nhận trường đạt kiểm định chất lượng
giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia...
- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(13).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân xuống giống và chăm
sóc lúa Hè Thu năm 2022; tập trung xuống giống màu theo kế hoạch. Tiếp tục
khuyến cáo nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang các
loại cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi thủy sản; cải tạo vườn tạp và giồng tạp sang
trồng màu, nuôi trồng thủy sản ở những nơi đủ điều kiện, đẩy mạnh việc đưa cây
màu luân canh trên đất trồng lúa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình, hướng dẫn nông dân phòng, trị sâu bệnh trên
(13 )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”; Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc
đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành h ướng dẫn quản
lý tại nhà đối với người mắc Covid-19; Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid -19; Công văn số 762/BYT-DP ngày
21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid -19 và các trường hợp tiếp xúc gần;
Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về
chuyên môn y tế 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”; Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày
22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid -19 ở trẻ em;
Công văn số 1110/SYT-NVY ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh
Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần; Quyết định số 4196/QĐUBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ
ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm
dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
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cây trồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống bệnh trên đàn
vật nuôi và phun xịt tiêu độc khử trùng theo kế hoạch. 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.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp Công ty Cổ phần phát triển điện Trà
Vinh tổ chức tuyên truyền an toàn sử dụng điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp
và thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn tại xã Kim Sơn. Chỉ đạo các xã có liên
quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
của UBND tỉnh Trà Vinh về phê duyệt hỗ trợ gia đình người có công với cách
mạng khó khăn về nhà ở và Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của
HĐND tỉnh về hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022.
Thẩm định xét duyệt 03 hồ sơ hưởng chế độ theo quy định14. Kiểm tra công tác chi
trả người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Tập Sơn và Kim
Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì
trẻ em năm 2022. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang đô thị, trung tâm cụm xã,
xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo cuộc bầu
cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên
Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn đúng theo quy định. Tổ chức triển khai kế hoạch
diễn tập cho các xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Tân Hiệp. Tăng
cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
huyện, nhất là tình hình liên quan đến bầu cử… 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.
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14Mai táng phí người có công với cách mạng

