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

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng để sơ kết tình hình công tác 

tháng 7, xây dựng chương trình công tác tháng 8/2022 của Tỉnh ủy; Tham gia cùng 
Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã Tân Sơn, Tập Sơn, An Quảng Hữu và 

thị trấn Trà Cú; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh 
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 tổng kết thực hiện nghị quyết số 

68/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ; Dự Hội nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh đánh giá kết quả thực các giải pháp pháp phát triển người tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Dự họp Sở Nông nghiệp và PTNT trao đổi 

về tình hình vướng mắc mặt bằng thi công công trình Dự án Đầu tư xây dựng 34 cống 
nội đồng;  Dự họp Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết 

định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh; Dự họp Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và khắc phục sạt 
lở công trình đê điều trên địa bàn tỉnh năm 2023; Dự họp Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc trao đổi, thống nhất nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo; Dự hội nghị Ban 
Thường vụ Huyện ủy nghe các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối 

năm 2022; Tiếp và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc 

công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát việc giải quyết một số vụ việc ở địa 
phương, cơ sở năm 2022; Khảo sát hiện trạng hồ sơ sản phẩm OCOP đăng ký mới và 

nâng cao huyện Trà Cú năm 2022; Dự Đại hội Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện 

nhiệm kỳ IV (năm 2022-2024); Dự họp giao ban hàng tuần về công tác xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện; Dự họp sơ kết công tác giải quyết tranh chấp đất 

đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện; Tham gia cùng Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh vận động, thuyết phục đương sự thi hành án; Tham gia cùng Đoàn khám, 
chữa bệnh nhân đạo của Công ty TNHH Phòng khám Bác sĩ Gia đình - Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức khám, chữa bệnh cho đối tượng là người cao tuổi, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn của các xã Lưu Nghiệp Anh, Tân Sơn và An Quảng Hữu. .. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản - nông thôn mới 

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

lúa Hè thu đang phát triển tốt, giai đoạn làm đòng - trổ 7.170,74 ha, chín 7.320,4 
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ha; Trong tuần có 369 ha lúa Hè thu bị sâu bệnh1; Xuống giống màu được 124,9 
ha2, nâng lên 5.386,3 ha/6.500 ha, đạt 82,8% kế hoạch; 4,6 ha cây công nghiệp 

ngắn ngày và cây hàng năm khác, nâng lên 2.356,5ha/2.467 ha, đạt 95,55% kế 

hoạch. Kiểm soát giết mổ 705 con, nâng lên 21.752 con. Thả nuôi 5,47 triệu con 
thủy sản các loại (112 hộ), nâng lên 247,87 triệu con (4.163 hộ), diện tích nuôi 

768,45 ha/1.470 ha, đạt 52,27% kế hoạch. Thu hoạch 1.206 tấn thủy sản3,  nâng lên 

29.998,1 tấn, đạt 56,94% kế hoạch. 

- Tiến độ thực hiện nông thôn mới:  

+ Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Xã Tập Sơn: Tiêu chí xã 

nông thôn mới: Đạt 11/19 tiêu chí (gồm tiêu chí 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18); 
còn lại 08 tiêu chí chưa đạt (gồm tiêu chí 2, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 19); Tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao: Đạt 03/19 tiêu chí (gồm tiêu chí 15, 16, 17), còn lại 16 

tiêu chí chưa đạt. 

+ Đối với 03 xã đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: xã Ngãi 

Xuyên đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 2, 9, 13, 15, 17; 

xã Kim Sơn đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 04 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 10, 13, 15, 
17; xã Hàm Giang đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 9, 

10, 13, 15, 17. 

+ Đối với huyện đạt 3/9 tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí 2, 3, 4), còn 6 tiêu 

chí chưa đạt: Tiêu chí 1, 5, 6, 7, 8, 9. 

- Thực hiện chi trả tiền bồi thường dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư 

xây dựng 34 cống nội đồng cho các 28 hộ có thiệt hại trong công trình, với số tiền 

3.551,2 triệu đồng. 

2. Tài chính, tín dụng, đầu tư công 

- Thu ngân sách: Thu nội địa 1,9 tỷ đồng, nâng lên 37,3 tỷ đồng/54,4 tỷ 

đồng (đạt 68,57% kế hoạch).  

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

vay cho 199 hộ, số tiền 26,66 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.210 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 16 hộ, số tiền 13,4 tỷ đồng, tổng dư nợ 324,5 tỷ 
đồng.          

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công:  Nghiệm thu 01 công trình, nâng tổng số 

công trình hoàn thành lên 22/37 công trình; đang triển khai thi công 14 công trình; 
01 đang đánh giá hồ sơ dự thầu thi công. Trong tuần giải ngân 7.800 triệu đồng, 

nâng lên 89,3/157,31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,3% kế hoạch vốn. 

                                        
1Bệnh đạo ôn cổ bông 135 ha, tỷ lệ 5-10%, tăng 120 ha so tuần trước, chủ yếu trên các giống OM 18, OM 5451,.. 

- Rầy nâu 134 mật số 100-500 con/m2, tuổi 4,5 giảm 20 ha so tuần trước gây hại trên trà lúa giai đoạn làm đòng-

trổ 

- Bệnh bạc lá 82 ha, tỷ lệ 10-20% giảm 20 ha so tuần trước, gây hại trên các giống OM 18, OM 5451,...giai đoạn 

làm đòng-trổ 
2 Màu lương thực 38,4 ha, nâng lên 1.346,2 ha; màu thực phẩm 113,2ha, nâng lên 3.915,2 ha 

3Tôm thẻ 45,2tấn, sản lượng 3.988,1tấn, đạt 86,7% so kế hoạch; Cá lóc 1.160,8tấn, nâng lên 25.838tấn; đạt 

57,41% so kế hoạch; Tôm càng xanh 26,1 tấn. 
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3. Kinh tế và Hạ tầng 

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 thành4, 01 căn xây mới đang xây dựng tiến độ 
đạt 15%, giải ngân 7,07 tỷ đồng, còn lại 15 căn5. Giao chỉ tiêu phân bổ số hộ thuộc 

diện đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở đăng ký vay vốn làm nhà ở theo quy 

định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh trên địa bàn huyện Trà Cú (đợt 02/2022) với 147 căn cho 13/17 xã, thị trấn6. 

Phối hợp Chi cục Quản lý đường bộ IV.4 kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành 

chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tại 

khóm 7, thị trấn Định An với hành vi xây dựng hàng rào trong phạm vi đất dành 
cho đường bộ không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp Trung tâm 

tư vấn pháp luật trường Đại học Trà Vinh khảo sát hiện trạng hồ sơ sản phẩm 

OCOP đăng ký mới và nâng sao huyện Trà Cú năm 2022 được 09 cơ sở/10 sản 
phẩm. Phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh cấp 02 bộ cân 

đối chứng cho chợ Phước Hưng và chợ Trà Cú. 

4. Tài nguyên và Môi trường 

 Thẩm định hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất có nộp tiền sử dụng 

đất7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng vệ sinh cảnh quan môi trường được 25 cuộc 

tại 25 ấp, khóm thuộc 11 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 20,27km, lực lượng tham 

gia 1.362 lượt người (trong đó có 390 người dân tham gia) với khối lượng rác thu 
gom 11.014m3, phát quang bụi rậm, ra quân dọn dẹp khu hành chính xã. Trồng mới 

550 cây xanh, chăm sóc 420 cây; Tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trong 

các cuộc ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 06 cuộc, với 174 lượt người 
nghe. Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 929 cuộc; 

lực lượng tham gia 30.497 lượt người (trong đó 8.523 người dân), chiều dài thực 

hiện 445.403 km, lượng rác thu gom 212.828m3, phát quang bụi rậm 132.7km, cây 
xanh dọc các tuyến đường nâng tổng số hiện có 20.007 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(8),... Tuyên 

                                        
4 xây mới 66 căn, sửa chữa 151 căn 
5 05 hộ hưởng lợi đã chết chờ chủ trương UBND tỉnh để triển khai cho hộ xây dựng, 03 hộ không nhận, 03 hộ 

không nhận sửa chữa xin chuyển xây dựng mới, 01 hộ không có đất để xây dựng, 01 hộ do mâu thuẫn gia đình 

nên không có đất để xây dựng, 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. 
6Xã Phước Hưng: 15 căn, Tập Sơn: 01 căn, Tân Sơn: 05 căn, An Quảng Hữu: 05 căn, Lưu Nghiệp Anh: 07 căn, 

Ngãi Xuyên: 29 căn, Kim Sơn: 25 căn, Thanh Sơn: 05 căn, Hàm Tân: 05 căn, Hàm Giang: 32 căn, Ngọc Biên: 

05 căn, Long Hiệp: 08 căn, Tân Hiệp: 05 căn. 
7 Xã Thanh Sơn 03 hồ sơ, Lưu Nghiệp Anh 01 hồ sơ, Tân Sơn 01, Tập Sơn 02 hồ sơ. 

 
(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 
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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. Trong tuần có 01 trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng lên đến nay có 9.824 trường hợp F0 (thuộc 

địa bàn huyện 9.790, địa phương khác 34), 01 trường hợp F0 được cách ly điều trị, 
theo dõi ngày thứ 7 (tính đến ngày 05/8/2022), hiện tại sức khỏe bình thường. 

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

tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong tuần đã tiêm ngừa được 8.041 liều vắc xin 

phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi trở lên, mũi 1: 1.028 liều, mũi 2: 346 
liều, mũi 3: 1089 liều, mũi 4: 5.578 liều, nâng lên (tính đến ngày 05/8/2022) đã 

tiêm ngừa được 356.623 liều vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi 

trở lên (đạt 100% kế hoạch phân bổ vắc xin) trong đó: mũi 1: 130.559 liều, mũi 2: 
119.573 liều, mũi 3: 90.720 liều; mũi 4: 15.771 liều, cụ thể: Tiêm ngừa cho trẻ từ 

05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 28.903 liều, trong đó: Mũi 1: 16.453 liều, đạt 92,5%; mũi 

2: 12.450 liều, đạt 75,6%. Tiêm ngừa cho người dân từ 12 - 17 tuổi: 38.012 liều, 
trong đó: Mũi 1: 15.227 liều, đạt 93%; mũi 2: 14.881 liều, đạt 97,7%, mũi 3: 7.904 

liều, đạt 53,1%. Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên: 289.708 liều, trong đó: 

Mũi 1: 98.879 liều, đạt 99,77%; mũi 2: 92.242 liều, đạt 93,2%; mũi 3: 82.816 liều, 

đạt 89,62%; mũi 4: 15.771 liều, đạt 19%. 

* Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.721 lượ t 

người, nâng lên 82.971 lượt người. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn bàn huyện. Trong 
tuần có 08 ca bị bệnh sốt xuất huyết, nâng lên 50 ca (tăng 08 ca so tuần trước); Phát 

hiện 02 ổ dịch sốt xuất huyết9, nâng lên 21 ổ dịch10, xử lý ổ dịch vòng 1: 01 ổ 

dịch11, xử lý ổ dịch vòng 2: 04 ổ dịch12. Giám sát chỉ số BI của 17 ấp/17 xã, kết quả 
đều <30. 

2. Văn hóa và Thông tin 

                                                                                                                          
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 t ạm 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 
9 Ấp Cà Săng, xã Hàm Tân; ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng  
10Xã Định An 03, Ngãi Xuyên 03, An Quảng Hữu 04, Đại An 06, Hàm Giang 01, Tập Sơn 02, Hàm Tân 01, 

Phước Hưng 01 
11 ấp Chợ, xã Tập Sơn 
12 ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn, ấp Xà Lôn, xã Đại An, ấp Giồng Lớn B, xã Định 

An 
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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 Đậu mùa 

khỉ. Khảo sát nhà văn hóa các ấp phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới và 
nông thôn mới nâng cao tại xã Tập Sơn và Kim Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp 

tục hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán mô hình tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống 

trong gia đình đợt 1/2022. Tham gia thi đấu môn Teakwondo và tổ chức tập luyện 
cho vận động viên chuẩn bị tham dự môn bóng chuyền nam Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022. Trong tuần có khoảng 87 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 

Tiếp Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công tác dạy và 

học tiếng Khmer tại các điểm chùa hè 2022 tại các điểm chùa trong huyện; Phối 
hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị hè cho 594 cán 

bộ, giáo viên; Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư công nghệ ESOFT tổ chức tập 

huấn và giải đáp thắc mắc trong qua trình thực hiện hệ thống quản lý và số hoá 
minh chứng phổ cập giáo dục cho các đơn vị trường.  

4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thẩm định 01 hồ sơ thần kinh - tâm thần mức độ nặng ở xã Tân Hiệp và đề 

nghị Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận đối tượng. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà 
soát nhu cầu vốn năm 2023 thực hiện chính sách cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, cận 

nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả 

có 549 hộ có nhu cầu với tổng kinh phí 27,45 tỷ đồng (trong đó hộ nghèo 104 hộ, 
hộ cận nghèo 445 hộ). Đưa 05 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 

nâng lên 87 lao động13, đạt 62,1% kế hoạch. Chi trả mai táng phí cho 23 đối tượng 

bảo trợ xã hội, số tiền 164.160.000 đồng và 01 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng tử 
vong do dịch bệnh Covid 19 ở ngoài tỉnh với số tiền 18.000.000 đồng. Chi trả trợ 

cấp thường xuyên tháng 8/2022 cho 887 đối tượng người có công với cách mạng, 

số tiền 1.403.274.000 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. Tổ chức diễn tập 
thử chiến đấu phòng thủ năm 2022 cho xã Tân Hiệp, Ngãi Xuyên. Chỉ đạo các xã, 

thị trấn xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp ấp, khóm chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 

2023, đạt 1.037 thanh niên. Phê duyệt kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan năm 
2022. 

- Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Phát hiện và triệt xóa 01 điểm đánh bạc ăn 

thua bằng tiền (bông dụ) gồm 08 đối tượng, đã xác minh làm rõ, xử phạt vi phạm 

hành chính 06 đối tượng, số tiền 09 triệu đồng, còn 02 đối tượng lập biên bản chờ 
xử lý. Bắt quả tang  01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, đã điều tra làm rõ, quyết 

                                        
13 82 lao động đi Nhật, 01 lao động đi Đức, 04 lao động đi Đài Loan 
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định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển tạm giam đối tượng. Mời xét nghiệm 
12 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 04 đối tượng 

dương tính, đưa đi xác định tình trạng nghiện 01 trường hợp, quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 02 trường hợp, số tiền 2,25 triệu đồng; lập hồ sơ đưa đi cai 
nghiện bắt buộc 01 trường hợp; Chỉ đạo tuần tra đảm bảo an ninh trật tự 103 cuộc, 

phát hiện và giải tán 01 điểm cờ bạc, 02 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 

giáo dục tại chổ 14 đối tượng. Kiểm tra game bắn cá 01 cuộc (01 điểm 01 máy), 
chưa phát hiện vi phạm. Kiểm soát giao thông đường bộ 66 cuộc, phát hiện 16 

trường hợp vi phạm; xử phạt 09 trường hợp vi phạm, số tiền 6,45 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 866 hồ sơ. 

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

bàn, thu nhận 658 hồ sơ cấp căn cước công dân (làm tại nhà 57 trường hợp), nâng 
lên 21.508 hồ sơ; cấp định danh điện tử nhận 148 trường hợp, trả 676 thẻ căn cước 

công dân, nâng tổng số 113.925 thẻ; hoàn thiện hồ sơ truyền về Trung ương 559 

trường hợp. 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  

(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022) 

  

- Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Dự họp Tỉnh ủy 

nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ việc thi hành án tranh chấp đất đai giữa 
hộ ông Bùi Thiện Dân và hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn, khóm 3, thị trấn Định An; 

Dự hội nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi); Dự hội nghị trực tuyến với Sở Tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

nghe các ngành báo cáo việc hỗ trợ kinh phí tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trôi dạt 

trên biển; quy định nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Dự 

hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trực tuyến với Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; 
Họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và 

tiến độ thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Dự họp Ban Quản lý 
Khu Kinh tế Trà Vinh về việc rà soát tình hình sử dụng đất và thời gian thuê đất 

của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Định An Trà Vinh; Dự hội nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 
năm tái lập tỉnh và công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Dự 

hội nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác thông tin đối ngoại về 

quyền con người khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Trà Vinh; Dự họp Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trao đổi thống nhất về quy mô đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, 

chuyển đổi công nghệ hệ thống thông tin cơ sở (giai đoạn 1); Dự hội nghị trực 

tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số hoạt động công tác thông tin đối ngoại của 
Việt Nam thời gian gần đây; Dự hội thảo Sở Nông nghiệp và PTNT với chủ đề 

“Tổng kết Kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị dừa giai đoạn 2018-2020 và 
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triển khai Chiến lược giai đoạn 2022-2025”; Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương 
tháng 8/2022; Tiếp và làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và PTNT 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, huyện Trà Cú; Dự 
họp Thanh tra tỉnh nghe công bố Kết luận thanh tra toàn diện quá trình thành lập 

doanh nghiệp và triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi gia súc tập trung tại ấp Sà 

Vần B, xã Ngọc Biên; Tham gia cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát địa điểm 
đầu tư “Kho xăng dầu và hóa dầu” tại xã Kim Sơn, huyện Trà Cú; Dự họp giao ban 

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 Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và Đăng ký qua mạng tại các 
điểm cửa hàng Viettel; Làm việc với một số ngành có liên quan về báo cáo tình 

hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả cho đối 

tượng bị bệnh Covid - 19; Dự tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022; Dự hội nghị với 
Sở Giáo dục và Đào tạo về tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 

2022-2023; Tham dự cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đối thoại giải quyết 

khiếu nại của công dân; Dự họp đóng góp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 của huyện Trà Cú; Dự họp giao ban hàng tuần về công tác xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện. 

- 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 (đợt 54)(14).  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chăm sóc, theo dõi 

tình hình sâu bệnh và thu hoạch 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 

                                        
(14)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 
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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. Phối hợp Trung tâm Ứng dụng khoa học và 

công nghệ kiểm tra dự án Ứng dụng quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong 

ao đất tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh của 6 hộ dân ở 2 xã Lưu Nghiệp Anh và 
Kim Sơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 

2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh15, Nghị quyết 

04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh16. 

- 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. Kiểm tra công tác dạy và học tiếng Khmer hè 2022 tại các 

điểm chùa. Tiếp tục tổ chức học tập chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý, giáo 
viên. Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2022-

2023. Thẩm định kết quả thi đua năm học 2021-2022 các đơn vị trường. Đưa 24 đối 

tượng người có công đi điều dưỡng tập trung tại Thành phố Đà Nẵng. Chỉ đạo các 
xã, thị trấn rà soát người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 

người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang đô thị, trung tâm cụm 

xã, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng.  

- Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 03 xã Lưu Nghiệp 
Anh, Tân Hiệp, Ngãi Xuyên. Huấn luyện tại chức cho cán bộ Sỹ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn đúng nội dung, thời gian quy định. 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 về phê duyệt hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở 
16 về hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo  trên địa bàn huyện 
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