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

Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh sau kỳ 

họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Phước Hưng; Dự họp với Ủy ban nhân dân 
tỉnh tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự 

hội nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo 
Phương án phát triển ngành tôm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Sở, ngành báo cáo các nội 
dung liên quan đến kết quả, đánh giá, xếp loại các chỉ số (PCI, PAR...). Dự họp 
Thường trực Huyện ủy nghe các Trường THPT báo cáo tình hình thuận lợi, khó 

khăn và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Dự lễ Khai 
mạc, bế mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” tỉnh Trà Vinh lần thứ 27 năm 

2022. Tham dự cùng Sở Giao thông vận tải khảo sát hiện trường nhằm thống nhất 
hướng tuyến đường Hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh; Dự Hội nghị trực tuyến 

với Sở Lao động - Thương binh và xã hội triển khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-
HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 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 đến khảo sát hiện trường kênh Chị Sáu (02 đoạn kênh vướng mặt 
bằng) và trao đổi phương án xử lý mặt bằng kênh Chị Sáu; Tham gia cùng Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế các trạm quan trắc độ mặn và giám sát 
chất lượng môi trường nước tự động; Dự họp đánh giá các hoạt động quý II/2022 

và kế hoạch hoạt động quý III/2022 của Quản lý Dự án hỗ trợ giáo dục cho nữ 
sinh huyện; Tham gia cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát diện 
tích rừng xin chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Luồng cho tàu biển 

trọng tải lớn vào sông Hậu; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết Nghị 
quyết số 08-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh, chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện 
đến năm 2020; Dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022; Dự họp Ban Chỉ huy 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện về việc triển khai kế hoạch tổ chức 
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Trà Cú; Dự họp lệ Chi bộ Đảng bộ 

xã Ngãi Xuyên; Dự họp Hội đồng chấm sáng kiến ngành giáo dục - Đào tạo; 
Tham dự Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Trà Cú năm 2022; Dự 

giao lưu với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện gặp mặt gia đình các bộ 
Hội Phụ nữ lần thứ I, gắn với trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, kỷ niệm 21 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022); Kiểm tra các công trình xây 
dựng cơ bản xã Lưu Nghiệp Anh, Định An, thị trấn Định An; Dự họp trao đổi, 
thống nhất ý kiến hướng xử lý nội dung yêu cầu của công dân; Làm việc  với Ban 
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Quản lý Dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện và Lãnh đạo Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện về nhà làm việc Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể thao huyện; Khảo sát thực địa một số xã có nhu cầu, bức xúc 

cầu giao thông nông thôn phục vụ dân sinh; Kiểm tra tiến độ thực hiện các vụ 
việc tiếp công dân và đơn yêu cầu của công dân. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản 

Tuyên truyền, vận động nông dân chăm sóc lúa Hè Thu năm 2022; Hiện 

lúa Hè thu đang phát triển tốt, giai đoạn mạ 3.695 ha, đẻ nhánh 10.774,3 ha; 
Xuống giống màu được 132,2 ha, nâng lên 4.577,8 ha/6.500 ha, đạt 70,7% kế 

hoạch, 12 ha cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, nâng lên 2.269,6 
ha/2.467 ha, đạt 91,99% kế hoạch. Kiểm soát giết mổ 705 con, nâng lên 17.527 

con. Thả nuôi 7,33 triệu con thủy sản các loại (140 hộ), nâng lên 216,15 triệu con 
(3.470 hộ), diện tích nuôi 640,8 ha/1.470 ha, đạt 43,5% kế hoạch. 

2. Tài chính, tín dụng 

- Thu ngân sách: Thu nội địa 2,11 tỷ đồng, nâng lên 28,91 tỷ đồng/54,4 tỷ 

đồng (đạt 53,16% kế hoạch).  

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

vốn vay cho 196 hộ, số tiền 28,81 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.208,4 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 6,9 tỷ đồng, tổng dư nợ 

327,7 tỷ đồng.              

3. Kinh tế và Hạ tầng 

Thực hiện giải tỏa các hộ mua bán, bảng hiệu, mái che lấn chiếm lòng lề 
đường tuyến đường 3 tháng 2, thị trấn Trà Cú đối với các hộ đã ký cam kết không 

mua bán, lấn chiếm. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 
người có công với cách mạng theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, tính đến nay có 217/233 căn xây dựng hoàn thành1, giải ngân 7,07 
tỷ đồng, còn lại 16 căn2; Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, trong tuần giải ngân 04 hộ3 với số tiền 200 triệu đồng, đến 
nay đã giải ngân vốn cho 200 hộ4/200 hộ với kinh phí 10 tỷ đồng. Phối hợp Đoạn 

Quản lý giao thông thủy bộ tỉnh kiểm tra bến thủy nội địa chưa được công bố  
hoạt động tại bến vật liệu xây dựng Công ty TNHH xây dựng Tấn Đạt và bến đò 

Xẻo Lá thuộc ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh. Cấp 02 giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá tại xã Phước Hưng và Lưu Nghiệp Anh. 

4. Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh kiểm tra thực tế 14 
trạm quan trắc độ mặn và giám sát chất lượng môi trường nước tự động trên địa 

                                        
1 xây mới 66 căn, sửa chữa 151 căn 
2 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 
3 Xã Hàm Giang 
4 Xã Ngãi Xuyên 53 hộ, Hàm Giang 71 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 
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bàn huyện Trà Cú. Tiếp xúc và trao đổi với ông Huỳnh Văn Phong, ngụ khóm 3, 

thị trấn Trà Cú xin được công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối 
với thửa đất số 22, tờ bản đồ số 24, diện tích 165m2, loại đất ODT, tọa lạc khóm 

3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng vệ sinh cảnh quan môi trường được 29 cuộc tại 29 ấp, khóm thuộc 11 xã, thị 

trấn, chiều dài thực hiện 23,8km, lực lượng tham gia 1.305 lượt người (trong đó 
có 459 người dân tham gia) với khối lượng rác thu gom 11,13m3 , phát quang bụi 

rậm, ra quân dọn dẹp khu hành chính xã. Trồng mới 538 cây hoàng yến và cây 
điệp lùn, chăm sóc 350 cây xanh; Tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân 
trong các cuộc ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 10 cuộc với 286 lượt 

người nghe. Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 699 
cuộc; lực lượng tham gia 22.636 lượt người (trong đó 6.080 người dân), chiều dài 

thực hiện 445,249km, lượng rác thu gom 212.737m3 , phát quang bụi rậm 
132,7km, cây xanh dọc các tuyến đường nâng tổng số hiện có 15.811 cây (hoa 

giấy, bông trang, cây điệp lùn, cây hoàng yến…), duy trì 2.900 cây dầu. 

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(5),... 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. Trong tuần không có trường hợp dương tính 

với SARS-CoV-2. 

* Công tác tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19: Tiếp tục đẩy nhanh tiến 

độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến ngày 24/6/2022 đã tiêm ngừa vắc xin 
phòng Covid-19 được 328.518 liều(6), trong đó mũi 1: 128.480 liều, mũi 2: 

109.765 liều, mũi 3: 82.389 liều; mũi 4: 7.884 liều. 

                                        
(5)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; 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 
(6) Tiêm ngừa cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 17.521 liều, trong đó: Mũi 1: 14.454 liều, đạt 80,2%; mũi 2: 

3.067 liều, đạt 23,9%. Tiêm ngừa cho người dân từ 12 - 17 tuổi: 29.926 liều, trong đó: Mũi 1: 15.166 liều, đạt 

92,8%; mũi 2: 14.760 liều, đạt 97,3%. Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên: 281.071 liều, trong đó: Mũi 1: 
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Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.302 lượt 

người, nâng lên 67.604 lượt người. Tiếp tục 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 08 ca bị bệnh sốt xuất huyết, nâng 
lên 23 ca (tăng 07 ca so tuần trước). Phát hiện 03 ổ dịch sốt xuất huyết7,  nâng lên 

09 ổ dịch8, xử lý ổ dịch vòng 1: 03 ổ dịch9. Giám sát chỉ số BI của 17 ấp/17 xã, 
kết quả đều ≤ 30.  

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 
mùa hè năm 2022. Phối hợp Ban Quản lý di tích tỉnh khảo sát, làm việc với chùa 

Xoài Xiêm Chas, xã Ngãi Xuyên về việc xây dựng hồ sơ công nhận di tích chùa. 
Trong tuần có khoảng 100 lượt khách đến tham quan tại khu di tích Óc Eo xã 
Lưu Nghiệp Anh, chùa Giồng Lớn xã Đại An và một số điểm khác. 

3. Giáo dục và Đào tạo 

Tổ chức thẩm định đánh giá viên chức ngành giáo dục và đào tạo (Hiệu 
trưởng, Phó Hiệu trưởng) năm học 2021-2022; Kiểm tra hỗ trợ kĩ thuật trường 

Tiểu học Long Hiệp A tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 và  
Trường THCS Long Hiệp đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Phối hợp với Công ty 

phần mềm MISA tổ chức tập huấn trực tuyến công tác thư viện, thiết bị trường 
học cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở. 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phê duyệt danh sách chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo của 17 xã, thị trấn 
quý I, II/2022. Giám sát chi trả người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã 
hội ở xã Kim Sơn, qua công tác kiểm tra ngẫu nhiên 26 đối tượng, các đối tượng 

nhận tiền đầy đủ. Đưa 03 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 
đồng, nâng lên 66 lao động (66/140)10, đạt 47,14% kế hoạch. Đưa 04 đối tượng 

người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung ở tỉnh Lâm Đồng. Đưa 02 
đối tượng đi cai nghiện ma túy (Thanh Sơn, thị trấn Trà Cú) vào Cơ sở cai nghiện 

tỉnh.  

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. Tổ chức 
hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022, kết quả 04 tập thể, 12 cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc. Triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực 
cho các xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Tân Hiệp.  

                                                                                                                            
98.860 liều, đạt 99,77%; mũi 2: 91.938 liều, đạt 92,9%; mũi 3: 82.389 liều, đạt 89,61%; mũi 4: 7.884 liều, đạt 

9,5% 
7 Ấp Chợ, xã Đại An 01; ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên 01; ấp Leng, xã An Quảng Hữu 01 
8 Định An 01, An Quảng Hữu 02, Ngãi Xuyên 03, Đại An 03 
9Ấp Chợ, xã Đại An; ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên; ấp Leng, xã An Quảng Hữu . 
10 63 lao động đi Nhật, 01 lao động đi Đức, 02 lao động đi Đài Loan 
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- Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Ổn định. Bắt quả tang 01 vụ mua bán 

hàng cấm, tại ấp Mé Rạch B, xã Đại An, tang vật 6.810 bao thuốc lá lậu, đã điều 
tra làm rõ (quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can) và 01 tàng trữ trái phép chất 

ma túy 01, tang vật 0,6026 gam ma túy, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, đã điều 
tra làm rõ (quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can); Mời xét nghiệm 09 đối 

tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 06 đối tượng dương 
tính (củng cố hồ sơ áp dụng Nghị định 116/CP 01 trường hợp, lập biên bản vi 

phạm hành chính chờ xử lý 05 trường hợp); Chỉ đạo tuần tra đảm bảo an ninh trật 
tự 80 cuộc, phát hiện và giải tán 01 điểm cờ bạc nhỏ, 02 nhóm thanh niên tụ tập 
đêm khuya, giáo dục tại chổ 19 đối tượng. Kiểm soát giao thông đường bộ 62 

cuộc, phát hiện 12 trường hợp vi phạm; xử phạt 11 trường hợp vi phạm, số tiền 
15,2 triệu đồng. 

- Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Làm sạch cơ sở dữ 

liệu thông tin dân cư; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cư trú 198 hồ sơ. 

- Thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên 

địa bàn, thu nhận 1.564 hồ sơ cấp căn cước công dân, nâng lên 14.873 hồ sơ; cấp 
định danh điện tử nhận 359 trường hợp, trả 1.733 thẻ căn cước công dân, nâng 
tổng số 102.917 thẻ; hoàn thiện hồ sơ truyền về Trung ương 2.289 trường hợp. 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  

(Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022) 

  

- Dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022;                   
Dự hội thảo Hội đồng lập quy hoạch tỉnh thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch 
tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năn 2050 - Báo cáo cuối kỳ (lần 

2); Dự hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi sáng tạo dành 
cho thanh niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Dự hội nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư công bố kết quả đánh giá DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2021; Dự hội nghị 
UBND tỉnh nghe Cục thống kê, các ngành liên quan báo cáo tình hình cung cấp, 

thu thập số liệu thống kê của tỉnh; Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công 
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (Ban chỉ đạo Trung 

ương tổ chức); Tham dự cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả 
kiểm tra đơn của bà Kim Thị Gia, ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn; Tham dự Tòa đạm 
chia sẽ kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP lên sàn 

thương mại điện tử; Dự hội nghị sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 06 
tháng đầu năm 2022. Dự hội thảo về khai thác khoáng sản; Tham gia cùng Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn tỉnh việc dự án Đầu tư xây dựng 15 trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ 

sản xuất nông nghiệp (xã Tân Hiệp và Ngọc Biên); Dự họp triển khai công tác tổ 
chức rà soát, thu thập thông tin, khảo sát thực trạng nhà ở gia đình hộ cận nghèo 

thật sự khó khăn nhà ở; Dự hội nghị hướng nghiệp phân luồng, đào tạo nghề gắn 
với tuyển dụng lao động làm việc trong nước và ngoài nước năm 2022; Làm việc 

với các ngành về phục vụ kiểm toán; phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về NTM; Dự lễ khởi công dự án kho trung chuyển xăng dầu, hạng mục 

cầu cảng chuyên dùng; Làm việc với UBND 04 xã (Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm 
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Giang, Tập Sơn) và các ngành chuyên môn huyện thống nhất triển khai nguồn 

vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022; Dự hội nghị tổng kết công 
tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Dự họp triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm vắc xin cho các đối tượng theo 
kế hoạch(11).  

- 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.  

- Tiếp tục 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. Chỉ đạo xã Phước Hưng sắp xếp, chỉnh trang 
các gian hàng trong chợ Đầu Giồng. 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 

Vinh12 và Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh13. 

- Kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 
2022. Thẩm định kết quả thi đua năm học 2021-2022 các đơn vị trường. Tăng 
cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tuyên truyền, nâng cao ý thức 

phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch 
bệnh mùa hè năm 2022. Trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt 

hưởng chế độ 05 hồ sơ14. Phối hợp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xác minh đối 

                                        
(11)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 Cov id-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  
12 về phê duyệt hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở  
13 về hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 
14 5 hồ sơ người có công với cách mạng; 03 hồ sơ mai táng phí, 02 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
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tượng tâm thần mức độ nặng ở xã Thanh Sơn. Kiểm tra công tác chi trả người có 

công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội15. Chi hỗ trợ tiền điện cho hộ 
nghèo quý I, II/2022 cho đối tượng thụ hưởng. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh 

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

- Tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 

2022. 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. 

- 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 

 

                                        
15 Lưu Nghiệp Anh 
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