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

Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội thảo tham vấn Đề án phát triển kinh 
tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030; Tiếp Đoàn kiểm 

tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2022; Dự họp về kiểm tra 
tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện; Hội nghị tổng 

kết năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 
2023; Họp trao đổi thống nhất thành lập Đoàn thanh tra toàn diện đối với Công 

ty TNHH Xây dựng Hàm Giang (khu 70,86ha); 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; Họp đóng góp nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2030; Họp trao đổi một số nội dung có liên quan đến việc khảo sát, nghiên 

cứu và đầu tư cảng biển; Dự họp tháng 9/2022 về kết quả hoạt động quý III và 
kế hoạch hoạt động quý IV năm 2022 về chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, 

thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh 
Trà Vinh; Tham gia họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Họp nắm tình hình 
triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư được giao trong năm 2022; Đánh giá 

tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy trên địa bàn huyện… 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Nông nghiệp - thủy sản - nông thôn mới 

- Trong tuần xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022 được 3.860,6 

ha, nâng lên 9.288,9 ha, đạt 68,81% so kế hoạch (13.500 ha), giai đoạn mạ 
5.837,2 ha, đẻ nhánh 3.451,7 ha. 

- Xuống giống màu được 165,91 ha1, nâng lên 8.712,85 ha/10.336 ha, đạt 
84,30% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc 

và gia cầm, trong tuần đã tiêm 12.000 liều phòng các bệnh thông thường2, nâng 

                                        
1 Cây màu xuống giống 94 ha, nâng lên 6.117,35 ha; cây công nghiệp và cây hàng năm khác 71,91 ha, nâng lên 

2.595,5 ha. 
2 Dịch tả 44.000 liều, Tụ huyết trùng 44.000 liều, Phó thương hàn 44.000 liều . 
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lên 132.000 liều; 15.000 liều các loại vaccin khác3, nâng lên 170.000 liều. Kiểm 
soát giết mổ 655 con, nâng lên 26.442 con. Thả nuôi 4,435 triệu con thủy sản các 

loại (68 hộ) với diện tích 14,6 ha, nâng lên 385,861 triệu con (6.527 hộ), diện tích 
nuôi 1.285,95 ha/1.470 ha, đạt 87,48% kế hoạch. Thu hoạch 478 tấn thủy sản4, 
nâng lên 41.203,1 tấn/52.680 tấn, đạt 78,21% kế hoạch sản lượng nuôi thủy sản. 

* Tiến độ thực hiện nông thôn mới:  

- Xã nông thôn mới: Có 12/15 xã chưa đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 

theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó 02 xã có 2 
- 3 tiêu chí chưa đạt (Ngọc Biên, Phước Hưng); 07 xã có 5 tiêu chí 5 chưa đạt 
(Đại An, Tân Sơn, Định An, Long Hiệp, Hàm Tân, An Quảng Hữu, Tân Hiệp); 

03 xã có từ 6 - 8 tiêu chí chưa đạt (Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn, Tập Sơn). 

- Còn lại 03 xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang đang thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 (xã Ngãi Xuyên đạt 16/19 tiêu chí, 
còn lại 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 10, 11, 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). 

- Xã nông thôn mới nâng cao: Xã Ngọc Biên và Đại An chưa đáp ứng đầy 
đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, 

trong đó xã Ngọc Biên đạt 13/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí 2, 3, 10, 11, 12, 17 
chưa đạt; xã Đại An đạt 12/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí 2, 3, 12, 13, 14, 17, 18 

chưa đạt. 

- Kết quả rà soát các tiêu chí huyện nông thôn mới: Đạt 3/9 tiêu chí(6) 
gồm tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện). Còn lại 6 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 5 (Y tế - Văn hóa - Giáo 
dục), tiêu chí 6 (Kinh tế), tiêu chí 7 (Môi trường), tiêu chí 8 (Chất lượng môi 

trường sống), tiêu chí 9 (Hệ thống chính trị - An ninh trật tư - Hành chính công). 

2. Tài chính, tín dụng, đầu tư công 

- Thu ngân sách: Thu nội địa 0,955 tỷ đồng, nâng lên 50,419 tỷ 

đồng/54,4 tỷ đồng (đạt 92,68% kế hoạch).  

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

vốn vay cho 215 hộ, số tiền 33,108 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.190,838 tỷ đồng; Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (chi nhánh Trà Vinh) - Phòng 

                                        
3 Dịch tả vịt 34.000 liều, Newcatson 34.000 liều, Gum 34.000 liều, Đậu 34.000 liều, Tụ huyết trùng gà 34.000 liều. 
4+ Tôm sú: 26 tấn, đạt 32,5% so kế hoạch 80 tấn. 

+ Cua: 17,2 tấn, đạt 34,4% so kế hoạch 50 tấn. 

+ Tôm thẻ: diện tích 1,5ha (16hộ), sản lượng 4,5 tấn, nâng lên 574,7 ha (2.568 hộ), sản lượng 4.191,5tấn; đạt 

91,12% so kế hoạch (4.600 tấn). 

+ Cá lóc: diện tích 4,3ha (38 hộ), sản lượng 473,5 tấn, nâng lên 317,3 ha (1.507 hộ), sản lượng 32.931,6 tấn; đạt 

73,18% so kế hoạch (45.000 tấn). 

+ Cá các loại: 118,9ha (637hộ), sản lượng 4.010,7tấn, đạt 133,25% so kế hoạch 3.010 tấn. 

+ Tôm càng xanh:  Đến nay 45 ha (172 hộ), sản lượng 26,1 tấn; đạt 261% so kế hoạch (10 tấn). 
5 Tiêu chí 11, 12, 13, 15, 17 
(6) Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 huyện đạt 5/9 tiêu chí: Tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 

4 (Điện), tiêu chí 8 (An ninh trật tự xã hội), tiêu chí 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới).  
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giao dịch Trà Cú giải ngân vốn vay cho 25 hộ, số tiền 24,388 tỷ đồng, tổng dư 
nợ 340,328 tỷ đồng. 

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công:  

+ Các dự án đang triển khai: Nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 công trình; 

tiếp tục thi công 12 công trình đang trong giai đoạn hoàn thành. Bàn giao đưa 

vào sử dụng 04 điểm trường thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng các Trường Mầm 
non trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thi công các điểm 

trường thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa 
bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025 

+ Các dự án mới bổ sung: Bàn giao mặt bằng thi công 06 công trình 

thuộc dự án 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiếp 

tục trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án còn lại. 

+ Công tác giải ngân: Trong tuần tiếp tục giải ngân các dự án hoàn thành 

16.334 triệu đồng; nâng tổng số giải ngân lên 128.615/255.544 triệu đồng, đạt 
50,3% kế hoạch vốn. 

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 ngày 29/9/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, trong tuần giải ngân vốn cho 02 hộ với kinh phí 50 triệu đồng, 
tính đến nay có 222/233 căn xây dựng hoàn thành7, 01 căn đang triển khai xây 

dựng, còn lại 10 căn8 chưa xây dựng, đã ngải ngân được 221/233 căn, với tổng 
kinh phí 7.175 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 02/2022), đã giải ngân vốn cho 35 hộ/147 hộ với 
kinh phí 1,75 tỷ đồng, nâng tổng số đã giải ngân được 119 hộ9, với kinh phí 5,95 

tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm của 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, qua kiểm tra có 02 cơ sở chưa thực hiện tốt 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm như: Lưu mẫu thức ăn không đúng quy 
định, không có giấy chứng nhận sức khỏe. Chỉ đạo xã Hàm Tân, Kim Sơn, Lưu 

Nghiệp Anh, An Quảng Hữu chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn tại ngã tư 
chốt đèn tín hiệu trên Đường tỉnh 915. 

4. Tài nguyên và Môi trường 

 Thẩm định 05 hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất có nộp tiền sử 
dụng đất10 và 01 hồ sơ xin ý kiến tách thửa tại xã Đại An. Tổ chức sơ kết 9 

tháng Chỉ thị 15-CT/TU và phương hướng kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 
2022. Trong tuần, tổ chức các hoạt động hưởng ứng vệ sinh cảnh quan môi 

                                        
7 xây mới 66 căn, sửa chữa 156căn. 
803 hộ không nhận, 03 hộ xin chuyển từ sữa chữa sang xây mới, 02 hộ không có đất, 01 hộ không có ở địa 

phương, 01 hộ chưa san lắp mặt bằng. 
9 xã Tân Sơn 05 hộ, xã Ngãi Xuyên 22 hộ, xã LưuNghiệp Anh 06 hộ, Hàm Giang 16 hộ, Thanh Sơn 04 hộ, xã 

Long Hiệp 08 hộ, xã Tân Hiệp 04 hộ, xã An Quảng Hữu 05 hộ, xã Tập Sơn 01 hộ, xã Phước Hưng 33 hộ, xã 

Ngọc Biên 02, xã Kim Sơn 8 hộ, xã Hàm Tân 05 hộ. 
10 xã Thanh Sơn 02 hồ sơ, thị trấn Trà Cú 03 hồ sơ. 
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trường được 37 cuộc tại 37 ấp, khóm thuộc 12 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 
44,623km, lực lượng tham gia 1.084 lượt người (trong đó có 393 người dân 

tham gia) với khối lượng rác thu gom 19.932m3 .Trồng mới 541 cây xanh, chăm 
sóc 47.314 cây; tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trong các cuộc ra 
quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 124 cuộc với 1.164 lượt người nghe. 

Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 1.197 cuộc; lực 
lượng tham gia 38.812 lượt người (trong đó 11.479 người dân), chiều dài thực 

hiện 493,234km, lượng rác thu gom 220,006 tấn, cây xanh dọc các tuyến đường 
nâng tổng số hiện có 31.758 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 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. Trong tuần phát hiện 04 trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2, nâng lên đến nay có 9.840 trường hợp F0 (thuộc 
địa bàn huyện 9.806, địa phương khác 34). 

* Công tác khám, điều trị bệnh: Tổ chức khám, điều trị bệnh cho 3.044 

lượt người, nâng lên 101.786 lượt người. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng địa bàn huyện. 
Trong tuần có 06 ca bị bệnh sốt xuất huyết (giảm 02 ca so tuần trước), nâng lên 

90 ca, hiện chưa phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới, giảm 04 ổ dịch so với tuần 
trước, đến nay trên địa bàn huyện có 34 ổ dịch11, xử lý ổ dịch vòng 1: 04 ổ 

dịch12, vòng 2: 02 ổ dịch13; Có 02 ca mắc bệnh tay chân miệng (giảm 01 ca so 
với tuần trước), nâng đến nay có 41 ca mắc bệnh tay chân miệng. 

2. Văn hóa và Thông tin 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, phòng bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tay-chân- miệng, bệnh sốt xuất 
huyết; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm... Thực hiện đăng 17 tin, bài, 
văn bản trên Trang Thông tin điện tử huyện như: các Quyết định, thông tin chỉ 

đạo điều hành của UBND huyện; công tác cải cách thủ tục hành chính; các sự 
kiện chính trị thời sự nổi bật của huyện. Thực hiện Xây dựng kế hoạch tổ chức 

các giải thể thao kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng huyện Trà Cú lần thứ nhất 
(31/12/1946-31/12/2022) gồm: bóng đá, bóng chuyền, chạy Việt dã. 

                                        
11 Xã Định An 04, Ngãi Xuyên 06, An Quảng Hữu 04, Đại An 08, Hàm Giang 02, Tập Sơn 03, Hàm Tân 01, 

Phước Hưng 05, Tân Sơn 01. 
12 ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên; ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng; ấp Vàm Bến Tranh, xã Định An; ấp Trà Tro 

B, xã Hàm Giang. 
13 ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên; ấp Chợ, xã Đại An. 
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Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 dịp Tết Trung thu, phòng bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tay-chân- 

miệng, bệnh sốt xuất huyết; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm... Thực 
hiện đăng 13 tin, bài, văn bản trên Trang Thông tin điện tử huyện như: các 
Quyết định, thông tin chỉ đạo điều hành của UBND huyện; công tác cải cách thủ 

tục hành chính; các sự kiện chính trị thời sự nổi bật của huyện. Tổ chức tết 
Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện tại thị trấn Định An. Trong 

tuần có khoảng 105 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 

Chỉ đạo các đơn vị trường thực học tuần 3 và phê duyệt nhân sự đầu năm 

cấp Trung học cơ sở. Vận động các đơn vị trường hiến máu tình nguyện đợt II 
năm 2022; Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kĩ thuật trường Tiểu học thị trấn Định An 

đạt chuẩn quốc gia năm học 2022 - 2023. 

4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện giải quyết 01 hồ sơ mai táng phí và 03 hồ sơ bảo hiểm y tế theo 
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Đưa 03 lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài, nâng lên 101 lao động14. Đồng thời, chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 
11/2020/NQ-HĐND cho 01 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, số 
tiền 5.928.000 đồng. Thẩm định 41 hồ sơ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội, 

số tiền 293.040.000 đồng. 

5. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bổ sung đối tượng hưởng lợi thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, kết quả có 830 hộ có nhu cầu (đất ở 02 hộ, nhà ở 334 hộ, chuyển 

đổi nghề 282 hộ, nước sinh hoạt phân tán 212 hộ). Đồng thời, chỉ đạo các xã 
Hàm Giang, Thanh Sơn và Ngãi Xuyên triển khai vốn Ailen tài khóa năm 2020 

(thực hiện năm 2022), tiến độ thi công nâng cấp ta luy công trình xã Hàm Giang 
đạt 30%, Xã Thanh Sơn đang sang lắp mặt bằng công trình. 

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. Huấn 
luyện tại chức cho 24 Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức Quốc phòng, an ninh cho 281 đồng chí thuộc đối tượng 4 năm 2022. 
Tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ 

chức, kết quả đạt 01 giải nhất toàn đoàn; 01 giải nhì Trung đội trưởng; 01 giải ba 
Tiểu đội trưởng; 01 giải nhì tổ bắn súng TLAK; 01 giải nhì toàn năng; 01 giải 

nhì điều lệnh đội ngũ. Dự khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã, 

                                        
14 94 lao động đi Nhật, 01 lao động đi Đức, 06 lao động đi Đài Loan  
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chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2023, đến nay đã khám 17/17 xã, thị trấn, đạt 
610/772 thanh niên.  

- Xảy ra 01 vụ cướp tài sản vào ngày 16/9/2022 tai ấp Chợ, xã Hàm 
Giang, tài sản thiệt hại 14,7 triệu đồng, qua điều tra, xác minh làm rõ đã ra quyết 
định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trầm 

Vĩnh Ngoan sinh ngày 13/12/1976, hộ khẩu ấp Chợ, xã Hàm Giang; 02 vụ trộm 
cấp tài sản ở xã Phước Hưng và Tân Hiệp15. Ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 1216 trường hợp với số tiền 34 triệu đồng. Chỉ đạo tuần tra đảm bảo 
an ninh trật tự 98 cuộc, giải tán 07 điểm đánh bạc, giáo dục tại chổ 19 đối tượng. 

Phối hợp xét nghiệm 12 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết 
quả có 02 trường hợp dương tính và đưa đi xác định tình trạng nghiện 02 trường 

hợp. Kiểm tra game bắn cá 03 cuộc (03 điểm, 03 máy), qua kiểm tra chưa phát 
hiện vi phạm và mời giáo dục 04 đối tượng liên quan. Kiểm soát giao thông 

đường bộ 89 cuộc, phát hiện 33 trường hợp vi phạm; xử phạt 24 trường hợp vi 
phạm, số tiền 28,7 triệu đồng; Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy được 13 

cuộc đối với 40 hộ kinh doanh, 12 trường học, 05 hộ gia đình. Qua kiểm tra đã 
giáo dục nhắc nhở 10 trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu công tác phòng cháy 

chữa cháy. Quyết định công nhận xã Kim Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên và Tập 
Sơn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2022. 

- Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Phối hợp với các cơ 

sở y tế rà soát dữ liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 20.511/20.511 trường 
hợp, đạt 100%; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cư trú 360 hồ sơ. 

- Thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên 
địa bàn, thu nhận 327 hồ sơ cấp căn cước công dân, nâng lên 25.310 hồ sơ; cấp 
định danh điện tử 97 trường hợp, trả 206 thẻ căn cước công dân. 

- Nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2022,  Huyện ủy -  Hội đồng nhân dân - Ủy 
ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức viếng nghĩa 

trang liệt sĩ huyện và thắm hương tưởng niệm 02 mộ sư liệt sĩ tại chùa Kosla; tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà 128 gia đình chính sách, 35 cán bộ hưu trí cấp tỉnh, cấp 

huyện là người dân tộc Khmer, 37 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 113 người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, với tổng kinh phí 204 triệu đồng. 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 

  

- Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về trao đổi nội dung liên quan 

đến đề xuất của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 
(điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô xây dựng cảng chuyên dùng); Dự kiểm 

                                        
15 Thiệt hại tài sản 01 điện thoại di động, 06 con gà, trị giá khoảng 2,636 triệu đồng, đã điều tra xác minh làm rõ 

02 vụ, 02 đối tượng. 
16 10 trường hợp có hành vi mang theo trong người vũ khí thô sơ, nhằm mục đích gây thương tích cho người 

khác (xảy ra ngày 04/9/2022 tại xã Đại An); 01 trường hợp có hành vi buôn bán hàng cấm (xảy ra ngày 

10/9/2022, tại ấp Xà Lôn, xã Đại An); 01 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép (xảy ra tại ấp 

Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh). 
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tra tình hình sử dụng đất của Công ty TNHH Seotra; Phối hợp với Ban Chỉ 
đạo tỉnh tổ chức tập huấn quy trình, bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 
2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Tham dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Họp sơ 

kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh Trà Vinh; 
Tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Dự họp công 

bố Quyết định và Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 
2022; Họp rà soát điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách trung ương năm 2022; Dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tình hình 
thực hiện Nghị quyết 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 

của Huyện ủy… 

- Tiếp tục triển khai thực hiện và 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 không lơ là, chủ 

quan, tiếp tục theo dõi các trường hợp F0, F1. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
cho các đối tượng theo kế hoạch. Đồng thời, xây dựng phương án đáp ứng 

tình hình dịch Covid – 19 có thể lan rộng trên địa bàn toàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chăm sóc, theo dõi 
tình hình xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022; tập trung xuống giống 

màu theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã đăng ký sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
xã, đăng ký vùng sản xuất nguyên liệu tập trung. 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. Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký mã vùng trồng và hoàn thành hồ sơ 

sản phẩm OCOP của các xã. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tiêm 
phòng để 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. 
Thường xuyên theo dõi triều cường ở các đê xung yếu để gia cố kịp thời. 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. 

- Tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu và công tác xử lý 
lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện và Quyết định 29 (giai đoạn 2).Thực hiện 
tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2022, đặc biệt vốn thực hiện 03 Chương 
trình mục tiêu quốc gia và các công trình đáp ứng tiêu chí xã, huyện nông thôn 

mới. Thực hiện tốt công tác thu thuế, quan tâm nuôi dưỡng các nguồn thu; quản 
lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm chi và chi đúng theo dự toán được phê 

duyệt. Tiếp tục thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 
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- Tiếp tục chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên tuyến đường trên 
địa bàn các xã. Chỉ đạo chuẩn bị các hoạt động tham gia Tuần lễ Văn hóa, Du 
lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 

2022. 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 thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ Sêne Đôlta 
của đồng bào dân tộc Khmer. 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. Tổ 

chức tập huấn cho Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn, Trưởng ban nhân dân ấp, 
khóm và lực lượng rà soát viên về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Cú. 
Thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU, chỉnh trang đô thị, trung tâm cụm xã, xây dựng 

cảnh quan môi trường thông thoáng.  

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, 

theo Chỉ lệnh số 1900/CL-BTL ngày 25/9/2017 của Tư lệnh Quân khu về công tác 
SSCĐ đối với Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; Chỉ thị số 61/CT-BCH ngày 

07/01/2022 của Bộ CHQS tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Cử cán bộ 
tham gia Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3, tại Bộ CHQS 
tỉnh. Tiếp tục đợt tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông… 
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. Tiếp tục thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. Chỉ đạo các xã, thị trấn xét “An toàn về an ninh trật tự” đối với 

các ấp, khóm. Tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ 
Sêne Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer. 

- 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
	2022-09-28T15:57:38+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
	2022-09-28T16:17:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




