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

- Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 

2022; dự họp 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 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... 

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 3.404,26 ha, nâng lên 

10.724,7/14.450 ha, đạt 74,21% kế hoạch; Diện tích lúa bị thiệt hại do mưa lớn 
trong tuần 210,4 ha, trong đó tỷ lệ 20-30% 153 ha và tỷ lệ 50-70% 57,4 ha, nâng 
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tổng diện tích bị thiệt hại 636,8 ha1, hiện tại nông dân đã khắc phục được 530,2 

và đang khắc phục 106,6 ha. Xuống giống màu được 139,3 ha, nâng lên 3.993,55 

ha/6.500 ha, đạt 61,4% kế hoạch, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm 

khác được 18,2 ha, nâng lên 2.202,9 ha/2.467 ha, đạt 89,2% kế hoạch. Kiểm soát 
giết mổ trong tuần 560 con, nâng lên 15.142 con. Thả nuôi 7,88 triệu con thủy sản 

các loại (138 hộ), nâng lên 186,87 triệu con (2.980 hộ), diện tích nuôi 559,2 ha, đạt 

38,04% kế hoạch(2). 

2. Tài chính, tín dụng:  

- Thu ngân sách: Thu nội địa 1,43 tỷ đồng, nâng lên 23,63 tỷ đồng/54,4 tỷ 

đồng (đạt 43,4% kế hoạch).  

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

vay cho 191 hộ, số tiền 34 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.212,9 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 10,13 tỷ đồng, tổng dư nợ 316,5 tỷ đồng.              

3. Kinh tế và Hạ tầng:  

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. Khảo sát các công trình giao thông, hệ thống 
thoát nước, hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thị trấn Trà Cú và Định An 
để lập hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng năm 2022. 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 217/233 căn xây dựng hoàn 
thành3, giải ngân 7,07 tỷ đồng, còn lại 16 căn4; Thực hiện Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, trong tuần giải ngân 

vốn cho 05 hộ5, với kinh phí 250 triệu đồng, đến nay đã giải ngân vốn cho 155 
hộ6/200 hộ với kinh phí 7.750 triệu đồng. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai cho 01 cơ sở7, nâng lên 05 cơ sở. 

4. Tài nguyên và Môi trường: 

Xác định ranh đất để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng hàng rào 

Trường Mẫu giáo Tập Sơn. Thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

với diện tích 2.200 m2, đất tọa lạc tại ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn do cấp sai mục dích 

sử dụng đất.  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng vệ sinh cảnh quan môi trường được 
32 cuộc tại 32 ấp, khóm thuộc 10 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 12,4 km, lực 

lượng tham gia 712 lượt người (trong đó có 128 người dân). Khối lượng rác thu 

                                        
1 Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Hiệp, Long Hiệp  
(2)  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. 
3 xây mới 66 căn, sửa chữa 151 căn 
4 05 hộ hưởng lợi đã chết, 03 hộ không có đất để xây dựng, 03 hộ không nhận sửa chữa xin chuy ển 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 
5 xã Ngọc Biên 01, Đại An 02, Hàm Tân 02 
6 Xã Ngãi Xuyên 53 hộ, Hàm Giang 26 hộ, Phước Hưng 09 hộ, Kim Sơn 26 hộ, Ngọc Biên 10 hộ, Đại An 11 hộ, 

Hàm Tân 10 hộ, Long Hiệp 10 hộ 
7 Thị trấn Định An 
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gom 7.357 m3, phát quang bụi rậm, ra quân dọn dẹp khu hành chính xã, trồng mới 

899 cây xanh, chăm sóc 320 cây xanh dọc các tuyến đường. Nâng tổng số đến nay 
các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 521 cuộc; lực lượng tham gia 11.893 

người (3.901 người dân), chiều dài thực hiện 336,8 km, lượng rác thu gom 179,65 

m3, phát quang bụi rậm 132,7 km, trồng mới và chăm sóc 12.701 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 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19(8),... Tuyên truyền, vận động, nhắc nhỡ người 
dân thực hiện các tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 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 1.864 lượt 

người, nâng lên 56.026 lượt người. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch bệnh mùa hè và bệnh đậu mùa khỉ 

trên địa bàn bàn huyện. Trong tuần có 03 ca bị bệnh sốt xuất huyết, nâng lên 09 ca. 

Đồng thời phát hiện 02 ổ dịch mới9, đã xử lý ổ dịch vòng 1. Cấp 04 giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nâng lên 08 giấy. 

2. Văn hóa và Thông tin:  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh 

                                        
(8)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 hướng 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/QĐ-

UBND 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 Covid-

19 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 
9 ấp Phố, xã An Quảng Hữu 01; ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên 01 
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mùa hè năm 2022. Tiếp nhận và thẩm định 05 hồ sơ đề nghị công nhận lại cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa của xã Thanh Sơn. Tổ chức Hội thi “Sắc màu tuổi 
thơ” huyện Trà Cú lần thứ XII năm 2022. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch nghiệm thu khu vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em10. Trong tuần 

có khoảng 120 lượt khách đến tham quan tại khu di tích Óc Eo xã Lưu Nghiệp 
Anh, chùa Giồng Lớn xã Đại An. 

3. Giáo dục và Đào tạo: 

Kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý giáo dục Trường tiểu học Hàm 
Giang A. Tổ chức thi và chấm thi Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học mầm non 

cấp huyện, năm học 2021-2022. Phân công 01 đội tham gia Hội thi “Nghi thức 
Đội” cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải khuyến khích; 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.  

4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt hưởng chế độ 03 hồ 
sơ11. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lập danh sách người cao tuổi khó khăn về 

nhà ở. Kiểm tra công tác chi trả người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ 
xã hội ở xã An Quảng Hữu. Chi trả mai táng phí cho 14 đối tượng bảo trợ xã 

hội, số tiền 95.220.000 đồng và 06 đối tượng có công với cách mạng, số tiền 
108.084.000 đồng. 

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. 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: ổn định. Mời xét nghiệm 07 đối tượng 
nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 04 đối tượng dương tính, đề 

nghị xác định tình trạng nghiện 02 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 03 

trường hợp, số tiền 4,5 triệu đồng; 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 28 cuộc, phát hiện 07 trường hợp vi phạm; xử phạt 07 

trường hợp vi phạm, số tiền 6,45 triệu đồng. 

- Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xử lý hồ sơ đăng ký cư 
trú 162 hồ sơ, làm sạch cơ sở dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được 12.381 trường 

hợp. 

- Thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên 
địa bàn, thu nhận 1.767 hồ sơ cấp căn cước công dân, nâng lên 99.822 hồ sơ; trả 

                                        
10 Tập Sơn, Hàm Giang và Ngọc Biên  
11 Mai táng phí người có công với cách  mạng 

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 
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1.003 thẻ căn cước công dân, nâng tổng số 98.392 thẻ, đạt 98,5%; cấp định danh 

điện tử 298 trường hợp. 

- Chỉ đạo tổ chức 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 theo đúng quy 

định. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  

(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022) 
 

- Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

triển khai Quyết định số 1592-QĐ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Dự họp giao ban xây dựng cơ bản với Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các chủ đầu 

tư báo cáo tình hình giải ngân và công tác triển khai các dự án khởi công mới năm 

2022; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Công Thương báo cáo khó khăn trong 
công tác đấu thầu và đề xuất thực hiện dự án Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh; Dự 

họp Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trao đổi, thống nhất xử lý đề xuất thay 

đổi phương án thực hiện xử lý các bãi rác; Dự họp Hội đồng thẩm định (Sở Công 
thương) bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu 

Tân Sơn; Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU 

ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường công tác quản 

lý đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Tham qua cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc 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 Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc triển khai cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện về chính sách hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; Tiếp và làm 

việc với Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra tình hình chuẩn bị tiếp Đoàn công tác 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dự Lễ phát động ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 

và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu”; Họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 

của Huyện ủy; Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng; Tiếp xúc và làm việc 
với bà Thạch Thị Lập, ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên trong công tác giải phóng mặt 

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

- Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đi qua huyện Trà Cú; Dự họp Hội đồng kiểm tra, sát 
hạch khắc phục sai phạm trong tuyển dụng; Họp nghe Đoàn thanh tra báo cáo kết 

quả thanh tra ngân sách xã Ngọc Biên. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(12).  

                                        
(12)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 hướng 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; 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân 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 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, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Gia 
đình bình an, xã hội hạnh phúc”. 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. Khảo sát nhu cầu nuôi trồng 
thủy sản để có kế hoạch khắc phục điện13. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022. 
Tổ chức thi tuyển tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm 2022. Tăng cường công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống 
dịch bệnh, đặc biệt bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh mùa hè 

năm 2022. Thẩm định xét duyệt 05 hồ sơ hưởng chế độ theo quy định. Kiểm tra 

công tác chi trả người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội14. 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.  

- Tham dự lễ Tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2022 tại Lữ đoàn 25. Tổ chức khai 
giảng huấn luyện Dân quân cơ động năm 2022 cho các xã, thị trấn. Tăng cường 

tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện,… 

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. 

                                                                                                                          
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/QĐ-

UBND 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 Covid-

19 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 
13 Xã Lưu Nghiệp Anh 
14 Lưu Nghiệp Anh, Tập Sơn, Kim Sơn  
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- 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 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lý Thành Trung 
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