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

Dự hội nghị Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 

16/3/2022 của Bộ Chính trị; Dự họp Tỉnh ủy nghe báo cáo và cho ý kiến giải 
quyết vụ việc thi hành án tranh chất đất đai giữa hộ ông Bùi Thiện Dân và hộ 

ông Nguyễn Hồng Nhẫn, thị trấn Định An; Dự hội nghị Sở Khoa học và Công 
nghệ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa; Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về đánh giá kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực ngành nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; Dự họp Sở Công thương về việc xét duyệt đề cương dự 
án “Điều tra, kiểm kê những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi 

trường”; Dự họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua dự thảo Kế hoạch 
tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội 
Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022; Dự họp Sở Giao thông vận tải về việc xử 

lý kiến nghị của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh; Tham gia cùng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; 

Dự họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tiến độ triển khai 
thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo từ 

nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh; Dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường xét chọn 
hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022; Dự hội nghị sơ kết 
tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự họp đóng góp dự thảo Kế hoạch 
thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023; Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND huyện sau kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XII; Dự họp lấy ý kiến để 
thống nhất lại các công trình, dự án đã và ước thực hiện đến cuối năm 2022; Dự 

hội nghị giao ban Huyện ủy mở rộng; Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 
nghe báo cáo công tác xử lý lấn, chiếm đất công trên địa bàn huyện; Kiểm tra 
xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hàm Giang, Kim Sơn và Tập Sơn... 

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 898,8 ha, chín 13.248,38 

ha, thu hoạch được 170,1 ha, nâng lên 344 ha, năng suất 4,8 tấn/ha, sản lượng 
1.451,2 tấn/73.695 tấn, đạt 1,96% so kế hoạch; Trong tuần có 147 ha lúa Hè thu 
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bị sâu bệnh1; Xuống giống màu được 114,7 ha2, nâng lên 8.000 ha/10.336 ha, 
đạt 77,4% kế hoạch. Kiểm soát giết mổ 705 con, nâng lên 23.162 con. Thả nuôi 

6,28 triệu con thủy sản các loại (124 hộ), nâng lên 259,79 triệu con (4.396 hộ), 
diện tích nuôi 815,7 ha/1.470 ha, đạt 55,4% kế hoạch. Thu hoạch 1.196,2 tấn 

thủy sản3, nâng lên 32.388,8 tấn/52.680 tấn, đạt 61,4% kế hoạch sản lượng nuôi 
thủy sản. 

- Tiến độ thực hiện nông thôn mới:  

+ Đối với 03 xã đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: xã 
Ngãi Xuyên đạt 16/19 tiêu chí (tăng 02 tiêu chí so tuần trước), còn lại 03 tiêu 

chí chưa đạt gồm tiêu chí 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. 

2. Tài chính, tín dụng, đầu tư công 

- Thu ngân sách: Thu nội địa 1,24 tỷ đồng, nâng lên 40,16 tỷ đồng/54,4 

tỷ đồng (đạt 73,8% kế hoạch).  

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

vốn vay cho 162 hộ, số tiền 28,77 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.207 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 19 hộ, số tiền 13,62 tỷ đồng, tổng dư nợ 
323,7 tỷ đồng.          

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công:  

   + Các dự án đang triển khai: Thi công hoàn thành 01 công trình, nâng 

số công trình hoàn thành 23 công trình, tiếp tục thi công 13 công trình; hoàn 
chỉnh công tác đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 01 công trình. 

  + Các dự án mới bổ sung:  Đang hoàn chỉnh Báo cáo Đề xuất chủ trương 

đầu tư 05/52 công trình; trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư 14/52 

công trình; trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 05/52 công trình; đã phê 
duyệt xong 28/52 dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

(bổ sung). 

+ Công tác giải ngân: Giải ngân 1,317 tỷ đồng; nâng tổng số giải ngân lên 

95,956/232,910 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch vốn. 

3. Kinh tế và Hạ tầng 

                                        
1- Bệnh đạo ôn cổ bông 57 ha, tỷ lệ 2,5-5%, giảm 135 ha so tuần trước, chủ yếu trên các giống OM 18, Đài 

thơm 8, OM 5451,.. 

- Rầy nâu 90 mật số 100-300 con/m2, tuổi 4,5 gây hại trên trà lúa làm đòng-trổ. 
2 Màu lương thực 18,5 ha, nâng lên 1.433 ha; màu thực phẩm 83,2 ha, nâng lên 4.187,25 ha; cây công nghiệp và 

cây hàng năm khác 13 ha, nâng lên 2.380,29 ha 

3+ Tôm thẻ: diện tích 10,1ha(47hộ), sản lượng 40,4tấn, nâng lên 539,2ha (2.359hộ), sản lượng 4.071tấn; đạt 

88,5% so kế hoạch (4.600 tấn). 

+ Cá lóc: diện tích 10,5ha (53hộ), sản lượng 1.155,8tấn, nâng lên 264,15ha (1.212hộ), sản lượng 28.292,3tấn; 

đạt 62,8% so kế hoạch (45.000 tấn). 

+ Tôm càng xanh:  Đến nay 45 ha (172 hộ), sản lượng 26,1 tấn; đạt 261% so kế hoạch (10 tấn). 
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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 dự kiến 
tháng 9 triển khai xây dựng, 05 hộ hưởng lợi đã chết huyện đã triển khai cho 

con của hộ xây dựng5, tiến độ đạt 10-50%, giải ngân 7,07 tỷ đồng, còn lại 10 
căn6 chưa xây dựng. Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh (đợt 02/2022), đã giải ngân vốn cho 53 hộ7/147 hộ với kinh 
phí 1,75 tỷ đồng. Trao đổi trực tiếp với 02 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

và sản xuất bánh bò về hướng dẫn xây dựng hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP trên địa bàn. Chỉ đạo xã Hàm Giang chặt tỉa cây xanh che 

khuất tầm nhìn hai bên tuyến đường trên địa bàn xã với chiếu dài 2,5km. 

4. Tài nguyên và Môi trường 

 Thẩm định hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất có nộp tiền sử 
dụng đất8. Xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đang tranh chấp9. Tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng vệ sinh cảnh quan môi trường được 35 cuộc tại 

35 ấp, khóm thuộc 14 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 40,14 km, lực lượng tham 
gia 1.294 lượt người (trong đó có 521 người dân tham gia) với khối lượng rác 

thu gom 22,2 m3. Trồng mới 1.780 cây xanh, chăm sóc 9.789 cây; Tuyên 
truyền, vận động trực tiếp người dân trong các cuộc ra quân dọn dẹp cảnh quan 

môi trường được 17 cuộc với 498 lượt người nghe. Nâng tổng số đến nay các 
xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 990 cuộc; lực lượng tham gia 32.504 lượt 

người (trong đó 9.613 người dân), chiều dài thực hiện 445.438 km, lượng rác 
thu gom 212.859m3, cây xanh dọc các tuyến đường nâng tổng số hiện có 27.787 

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(10),... Tuyên 

                                        
4 xây mới 66 căn, sửa chữa 151 căn 
5 Công văn số 816/UBND-TH ngày 01/8/2022 của UBND huyện Trà Cú  

6 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. 
7 xã Tân Sơn 03 hộ, Ngãi Xuyên 22 hộ, Lưu Nghiệp Anh 05 hộ, Hàm Giang 11 hộ, Thanh Sơn 04 hộ, Long Hiệp 

08 hộ 
8 Xã An Quảng Hữu 01 hồ sơ, Tập Sơn 1 hồ sơ  

9 Giữa nguyên đơn bà Lữ Thị Bần và bị đơn bà Hồng Thị Hoa, tranh chấp đất tọa lạc ấp Mé Rạch E, xã Đại An ; 

giữa nguyên đơn ông Ngô Dũng và bị đơn bà Thạch Thị Lý, cùng địa chỉ ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang 

 
(10)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 



4 

 

  

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 
chưa phát hiện 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, trong tuần đã tiêm ngừa được 7.394 liều vắc 

xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi trở lên, mũi 1: 257 liều, mũi 
2: 354 liều, mũi 3: 638 liều, mũi 4: 6.145 liều, nâng lên (tính đến ngày 

18/8/2022 kết thúc đợt 54 đạt 100% vắc xin được phân bổ); đã tiêm ngừa được 
370.652 liều vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi trở lên, trong 

đó: mũi 1: 133.700 liều, mũi 2: 120.241 liều, mũi 3: 91.813 liều; mũi 4: 24.898 
liều, cụ thể: Tiêm ngừa cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 29.329 liều, trong 
đó: Mũi 1: 16.190 liều, đạt 91%; mũi 2: 13.139 liều, đạt 81,16%. Tiêm ngừa 

cho người dân từ 12 - 17 tuổi: 38.492 liều, trong đó: Mũi 1: 15.197 liều, đạt 
93,11%; mũi 2: 14.815 liều, đạt 97,4%, mũi 3: 8.480 liều, đạt 57,2%. Tiêm 

ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên: 302.831 liều, trong đó: Mũi 1: 102.313 
liều, đạt 99,79%; mũi 2: 92.287 liều, đạt 90,2%; mũi 3: 83.333 liều, đạt 90,3%; 

mũi 4: 24.898 liều, đạt 29,8%.  

* Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 2.711 

lượt người, nâng lên 88.465 lượt người. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Trong tuần có 04 ca bị bệnh sốt xuất huyết (tăng 01 ca so tuần trước), nâng lên 
57 ca, phát hiện 02 ổ dịch sốt xuất huyết11 (tăng 02 ổ dịch so với tuần trước), 

nâng lên 23 ổ dịch12 , xử lý ổ dịch vòng 2: 02 ổ dịch13. 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 
Đậu mùa khỉ. Tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và tiếp 

thị TLT, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn nghệ thuật “Đêm Sài Gòn 
2022” tại huyện, với khoảng 90 lượt người tham dự. Tổ chức cho 393 võ sinh 

                                                                                                                          
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  
11 ấp Chợ, xã Tập Sơn; ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng 
12 Xã Định An 03, Ngãi Xuyên 03, An Quảng Hữu 04, Đại An 06, Hàm Giang 01, Tập Sơn 03, Hàm Tân 01, 

Phước Hưng 02 
13 ấp Cà Săng, xã Hàm Tân; ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng 



5 

 

  

thi đấu thi thăng cấp đai môn Teakwondo từ cấp 7 đến cấp 1. Tuyển chọn vận 
động viên kéo co, đẩy gậy tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần 

thứ VII năm 2022. Trong tuần có khoảng 106 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 

Triển khai Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh14 . Kiểm tra công tác dạy và học tiếng Khmer hè 2022 tại các 

điểm chùa trong huyện; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 05 đợt 
sinh hoạt chính trị hè cho 288 cán bộ, giáo viên; Phối hợp với Công ty TNHH 

Giầy Da Mỹ Phong tại Nhà máy Mỹ Phong 2 trao tặng 650 suất học bổng TBS 
Group cho học sinh Tiểu học, THCS với số tiền trên 500 triệu đồng. Phân công 

28 cán bộ, giáo viên tiểu học tham gia lớp tập huấn tài liệu điện tử giáo dục An 
toàn giao thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung và chuẩn hóa 
dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đến nay có 09/17 xã, thị trấn thực hiện. Xây 

dựng Kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện. 
Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, khảo sát hiện trạng nhà ở của hộ nghèo, hộ  người 

cao tuổi thuộc hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở15, kết quả có 385 hộ (Hộ nghèo 
384 hộ, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo 01 hộ), tổng số 365 hộ được xác 

định đủ điều kiện để phê duyệt hỗ trợ theo quy định  (Hộ nghèo 364 hộ, hộ người 
cao tuổi thuộc hộ cận nghèo: 01 hộ), tổng số 20 hộ không đủ điều kiện để hỗ  trợ. 

Chi trả mai táng phí cho 05 đối tượng người có công cách mạng với số tiền 74,5 
triệu đồng. Đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 11 lao động, nâng 

lên 93/140 lao động, đạt 66,4% kế hoạch. 

5. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số 

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trà Cú. Chỉ 
đạo các xã, thị trấn rà soát lại đối tượng hưởng lợi Dự án 1, Dự án 3, Dự án 4, 

Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả Dự án 1 có 941 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, 

nhà ở, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt, Dự án 3 dự kiến thực hiện 30 
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, có 765 hộ hưởng lợi và đầu 

tư hỗ trợ Dự án trồng dược liệu quý diện tích 300 ha.  

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG 

                                        
14 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  
15 Đã được Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương hỗ trợ để làm cơ sở phê duyệt danh sách thực hiện hỗ trợ theo quy 

định 
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- 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 01 cuộc, có 34 lượt người tham gia. Chỉ đạo 
các xã, thị trấn xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp xã chuẩn bị nguồn tuyển quân 

năm 2023, đến nay có 02/17 xã, thị trấn đã xét duyệt. Kiểm tra công tác Quốc 
phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đối với các xã, thị trấn. 

- Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Phát hiện, triệt xóa 01 điểm đánh bạc 
ăn thua bằng tiền (đánh bài), số tiền tham gia đánh bạc 1,77 triệu đồng, xử phạt 

vi phạm hành chính 07 đối tượng. Mời xét nghiệm 08 đối tượng nghi vấn sử 
dụng trái phép chất ma túy, kết quả có 05 đối tượng dương tính, quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp, số tiền 7,5 triệu đồng; Chỉ đạo tuần tra 
đảm bảo an ninh trật tự 131 cuộc, giải tán 01 điểm cờ bạc, 02 nhóm thanh thiếu 

niên tụ tập đêm khuya, 01 trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy 
sản, 02 điểm karaoke quá giờ quy định, giáo dục tại chổ 42 đối tượng. Kiểm tra 
game bắn cá 05 cuộc (05 điểm 05 máy), phát hiện 01 trường hợp vi phạm 

(không có giấy phép kinh doanh), lập biên bản vi phạm hành chính chờ xử lý. 
Kiểm soát giao thông đường bộ 52 cuộc, phát hiện 17 trường hợp vi phạm; xử 

phạt 14 trường hợp vi phạm, số tiền 11,57 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 869 hồ sơ. Rà soát 
các trường hợp cần cập nhật, bổ sung thông tin công dân theo danh sách PC06 

được 996/2.127 trường hợp. 

- Thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên 
địa bàn, thu nhận 641 hồ sơ cấp căn cước công dân (làm tại nhà 68 trường hợp), 

nâng lên 22.561 hồ sơ; cấp định danh điện tử nhận 103 trường hợp, trả 1.006 thẻ 
căn cước công dân, nâng tổng số 114.931 thẻ. 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN  

(Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022) 

  

- Dự Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí 

thư khóa XI; Tham gia cùng Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp xúc với ông Bùi Thiện Dân, 
khóm 3, thị trấn Định An; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Sở, ngành 
chức năng, Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang báo cáo một số nội dung liên 

quan đến dự án Xây dựng Cảng Trà Cú - Trà Vinh; Dự họp Hội đồng kiểm tra, 
sát hạch tiếp cận đội viên Đề án 500 và công chức cấp xã vào làm công chức 

cấp huyện; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc làm việc với Đoàn Công tác của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT; Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình Kinh tế 

- Xã hội tháng 8/2022; họp BCĐ Nông thôn mới và họp giao ban BCĐ phòng, 
chống dịch Covid -19; Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trao đổi liên quan 

đến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Trồng cây ăn quả và bảo quản rau 
quả” của Công ty TNHH Seotra; Tham dự tập huấn, hướng dẫn thực hiện công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới 
xã Ngãi Xuyên; Dự lễ khánh thành công trình Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh 
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Trà Vinh; Dự tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Trà Cú 
năm 2022; Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP về 

việc lấy ý kiến về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2021-2025; Dự họp lệ Chi bộ ấp tháng 8/2022; Tham dự buổi mít tinh 

phát động Chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng Phòng, chống bệnh 
Sốt xuất huyết”; Dự họp giao ban về công tác xây dựng nông thôn mới; Dự hội 

nghị đánh giá tình hình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế 07 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2022; 

Tiếp và làm việc với Sở Tư pháp về tình hình kết quả thực hiện Tiêu chí 
“Chuẩn tiếp cận pháp luật” của xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 

huyện nông thôn mới; Dự khai mạc tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022; Tham dự khai 

giảng lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp 
cơ sở. 

- 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(16).  

- Tiếp tục triển khai lịch xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022. 
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 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 chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

huyện nông thôn mới và thị trấn đạt đô thị văn minh. 

                                        
(16)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; Công văn số 3382/UBND-KGVX ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19;  
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- 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. Tiếp tục tập luyện cho vận động viên môn 
bóng chuyền và tập luyện kéo co, đẩy gậy tham dự Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022. Triển khai Kế hoạch chặt tỉa cây xanh che 
khuất tầm nhìn hai bên tuyến đường trên địa bàn các xã. 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 Vinh17, Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 

của HĐND tỉnh18. 

- 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. 
Chỉ đạo các điểm Trường cấp tiểu học tổ chức ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học 

sinh chuẩn bị cho năm học 2022-2023 và các điểm trường mầm non, mẫu giáo 
và Trung học cơ sở chuẩn bị tập trung học sinh vào học. Tiếp tục thẩm định hồ 
sơ đối tượng bảo trợ xã hội (thường xuyên, mai táng phí). Thực hiện tốt công 

tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện tốt Chỉ thị 15, chỉnh trang đô thị, trung 

tâm cụm xã, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng.  

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp xã, 

chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2023. Kiểm tra công tác Quốc phòng, quân sự 
địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đối với các xã, thị trấn. 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, đặc biệt trong dịp Lễ Quốc khánh 
02/9/2022,… 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 

 

                                        
17 về phê duyệt hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở  
18 về hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-24T15:02:41+0700
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ
	LÝ THÀNH TRUNG<hieutsub@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-24T15:44:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




