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Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện. 
 

Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình dịch bệnh Covid-19 

cơ bản được kiểm soát; đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh từng 

bước phục hồi. Mặc dù, còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế 

- xã hội tháng 10 đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách đạt theo tiến 

độ dự toán; điều kiện sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, an sinh xã hội 

được quan tâm, triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19; tiêm vắc xin phòng Covid-19 được triển khai đạt yêu cầu; tỷ 

lệ hộ sử dụng điện, hộ sử dụng nước sạch/hợp vệ sinh vượt chỉ tiêu kế hoạch; tai 

nạn giao thông được giảm cả 03 mặt, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm 

thực hiện, cụ thể: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10: 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Tập trung, quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, ngừa và kiểm soát dịch bệnh 

trên địa bàn huyện(1). Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn là “pháo đài”, người 

                   
(1) Công văn số 1188/UBND-TH ngày 29/9/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 

về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; Công văn số 1193/UBND-VX ngày 29/9/2021 về việc tăng cường sử dụng nền tảng khai báo y tế phòng, chống 

Covid-19; Công văn số 1212/UBND-VX ngày 01/10/2021 tăng cường công tác quản lý, giám sát người đang được 

cách ly; Công văn số 1218/UBND-VX ngày 01/10/2021 về việc triển khai thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg 

ngày 30/9/2021; Công văn số 1221/UBND-VX ngày 02/10/2021 về việc phân công tiếp nhận, bố trí các trường 

hợp người dân từ ngoài tỉnh về địa phương; Công văn số 1244/UBND-VX ngày 04/10/2021 về việc triển khai 

Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1280/UBND-VX ngày 

05/10/2021 về việc triển khai thực hiện Công văn số 4783/UBND-THNV ngày 04/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Công văn số 1281/UBND-VX ngày 05/10/2021 về việc về việc uốn nắn công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Công văn số 1359/UBND-VX ngày 09/10/2021 về việc thực hiện cách ly tập trung người từ ngoài tỉnh 

về địa phương; Công văn số 1360/UBND-VX ngày 09/10/2021 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 1449/UBND-VX ngày 12/10/2021 về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 5081/UBND-THNV ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực 

Tỉnh ủy; Công văn số 1450/UBND-VX ngày 13/10/2021 khẩn trương đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin phòng 

Covid-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022; Công văn số 1510A/UBND-VP ngày 14/10/2021 về 

việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công văn số 1692/UBND-VX ngày 22/10/2021 về việc triển 

khai thực hiện Công văn số 5525/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn 

số 1693/UBND-VX ngày 22/10/2021 về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 
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dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; phát huy 

tốt vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng 

đồng và hộ gia đình trong bảo vệ “vùng xanh”. Tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện và ứng dụng mã QR Code để hỗ trợ người dân khai báo y tế bằng hình thức 

điện tử và treo, dán mã QR Code tại các cổng, cửa ra, vào tất cả những nơi thường 

xuyên có người ra, vào như: Cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

chợ... Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công lực lượng trực các khu 

cách ly tập trung thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo việc đưa rước người dân vào các 

khu cách ly nhanh chóng, kịp thời.  

- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và các nhu 

yếu phẩm thiết yếu cho người dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu 

cách ly tập trung. Cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho các khu 

cách ly tập trung (đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế...); 

chi kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực bảo vệ các khu cách ly tập trung, số tiền 

231.650.000 đồng, nâng lên tổng số đã chi hỗ trợ 383.450.000 đồng. 

- Tính đến ngày 20/10, trên địa bàn huyện có 557 ca dương tính SARS-

Cov-2(2), đã chuyển về các bệnh viện dã chiến tỉnh để điều trị, trong đó có 400 

trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và 06 ca tử vong. Tiếp nhận 4.195 trường hợp 

người ngoài tỉnh về địa phương (1.796 trường hợp đã tiêm ngừa mũi 1; 737 trường 

hợp đã tiêm ngừa mũi 2; 1.662 trường hợp chưa tiêm ngừa, 466 trường hợp hoàn 

thành điều trị SARS-CoV-2; 490 trẻ em dưới 16 tuổi; 92 phụ nữ mang thai, 43 

người ngoài huyện). Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-

2 được 8.889 mẫu, nâng tổng số 99.081 mẫu(3), phát hiện 148 mẫu test dương tính.  

- Công tác tiêm vắc xin: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối 

tượng đến nay được 69.551 liều(4)đạt 54,2% dân số 18 tuổi trở lên. 

- Công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh: Hoàn thành cách ly tập trung 

653 trường hợp, nâng lên 2.271 trường hợp; hoàn thành cách ly tại nhà 1.874 

trường hợp, nâng lên 5.423 trường hợp. Đến nay, toàn huyện còn 900 trường hợp 

đang cách ly tập trung; 210 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà. Toàn huyện có 

77 khu cách ly tập trung, tất cả các khu cách ly đều được bố trí lực lượng Công 

an, Quân sự và nhân viên y tế trực theo quy định.  

2. Về phát triển kinh tế: 

2.1. Tài chính - tín dụng: 

a) Thu, chi ngân sách: Thu nội địa 2,82 tỷ đồng, nâng lên 44,85 tỷ đồng (đạt 

79,5% kế hoạch); Chi ngân sách 119,6 tỷ đồng, nâng lên 676,6 tỷ đồng, đạt 

105,23% dự toán (ngân sách huyện 541,2 tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán (do ưu tiên 

chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19), chi ngân sách xã 135,4 tỷ 

đồng, đạt 129% dự toán).  

                   
(2) 538 ca thuộc địa bàn huyện; 19 ca địa phương khác  
(3) xét nghiệm sàng lọc theo Kế hoạch 72 đợt I: 24.889 mẫu; xét nghiệm sàng lọc đợt II: 4.145 mẫu; xét nghiệm 

sàng lọc diện rộng 23.225 mẫu; khu phong tỏa 16.952 mẫu; cộng đồng 18.406 mẫu; Trung tâm Y tế huyện 10.057 

mẫu; Xét nghiệm cho người ngoài tỉnh về địa phương 1.407 mẫu. 
(4) Mũi 1 cho 55.644 liều; mũi 2 cho 13.907 liều.  
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b) Hoạt động tín dụng: Đầu tư tín dụng cho 1.639 hộ vay vốn, số tiền 218,8 

tỷ đồng; nâng lên từ đầu năm đã đầu tư cho 15.037 lượt hộ, với tổng số tiền cho 

vay 1.957 tỷ đồng; tổng dư nợ 2.310 tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cho vay 595 hộ, số tiền 

109,8 tỷ đồng; nâng lên 6.639 hộ, số tiền 1.225,9 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.275 tỷ 

đồng. 

- Ngân hàng BIDV Trà Vinh: Cho vay 134 hộ, số tiền 68 tỷ đồng; nâng lên 

660 hộ, số tiền 417 tỷ đồng, tổng dư nợ 284,5 tỷ đồng. 

- Các Quỹ tín dụng: Cho vay 332 hộ, số tiền 32,75 tỷ đồng; nâng lên 2.152 

hộ, số tiền 186 tỷ đồng, tổng dư nợ 164,6 tỷ đồng. 

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Giải ngân vốn vay 

cho 578 hộ, số tiền 7,8 tỷ đồng, nâng lên 5.586 hộ, số tiền 128,1 tỷ đồng, tổng dư 

nợ 585,9 tỷ đồng.         

2.2. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản: 

a) Sản xuất nông nghiệp:  

- Trồng trọt:  

+ Cây lúa: Thu hoạch dứt điểm lúa hè thu 14.515,68 ha/14.450 ha, tỷ lệ 

100,45% so diện tích xuống giống; ước năng suất bình quân 5,081 tấn/ha, sản 

lượng 73.754,17 tấn, đạt 96,29% kế hoạch. Nâng lên từ năm tổng diện tích lúa thu 

hoạch 40.064,07 ha, đạt 125,2% kế hoạch(5); tổng sản lượng lúa ước đạt 

149.681,17 tấn(6), đạt 85,14%, tăng 63.184,75 tấn so với cùng kỳ (do vụ Đông 

Xuân 2019-2020 bị thiệt hại). Xuống giống lúa Thu đông - Mùa 13.284,1 ha/9.850 

ha (đạt 134,86% kế hoạch); hiện có 113 ha lúa bị bệnh đạo ôn, chuột gây hại 116 

ha. Đến nay thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo nghị định, 

nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh… kịp thời giải ngân cho 839 hộ với 

số tiền 802,87 triệu đồng(7). 

+ Cây màu: Xuống giống màu vụ đông xuân 2020 – 2021 được 524,29 ha, 

nâng tổng số 6.386,81 ha, đạt 103,34% kế hoạch (màu lương thực 174,1 ha nâng 

lên 1.822,01 ha, đạt 103,5% kế hoạch; màu thực phẩm 350,19 ha nâng lên 4.564,8 

ha, đạt 103,2% kế hoạch); 7,15 ha cây công nghiệp ngắn ngày, nâng lên 2.538,94 

ha, đạt 136,13% kế hoạch. Sản lượng màu thu hoạch trong tháng 17.253 tấn, nâng 

tổng số 122.554,5 tấn, đạt 84,93% kế hoạch. Tuyên truyền, vận động chuyển đổi 

22 ha đất lúa kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất khác (chuyển sang trồng 

bắp 03 ha; đậu phộng 07 ha; và chuyển sang nuôi thủy sản 12 ha). 

- Chăn nuôi: Chăn nuôi tiếp tục được duy trì, tổng đàn bò hiện có 45.221 

con (theo số liệu điều tra, rà soát đến ngày 06/10/2021), đàn heo 35.350 con, đàn 

gia cầm 852.220 con. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm; kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ được 450 con gia súc, 

nâng lên 28.188 con. 

 

                   
(5) Trong đó: Vụ Mùa 424,3ha, vụ Đông - Xuân 12.280,46ha, vụ Hè thu 14.515,68ha. 
(6) vụ mùa 2.121,5 tấn, vụ đông xuân 73.805,5 tấn, vụ hè thu 76.933,1 tấn. 
(7) Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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* Về tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC):  

Tính đến ngày 19/10/2021, dịch bệnh VDNC đã xảy ra ở 16/17 xã, thị trấn 

(Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, Hàm Giang, Hàm Tân, Ngãi Xuyên, Phước 

Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, Thanh Sơn, Kim Sơn, Đại An, Định An, Lưu Nghiệp 

Anh, An Quảng Hữu, thị trấn Trà Cú); với tổng số bò nhiễm bệnh 1.631 con/5.094 

(913 hộ), chiếm 3,60% so tổng đàn bò toàn huyện(8); số bò bệnh bị tiêu hủy 174 

con, tổng trọng lượng 31.330,9 kg. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc theo quy định của pháp luật. 

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh 

VDNC; tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC cho 37.803 con bò (10.446 

hộ), đạt 92,88% so với số bò trong diện tiêm; cấp 1.631,91 lít thuốc sát trùng cho 

28.892 lượt hộ, diện tích khử khuẩn 2.358.792 m2. Hiện đã có 1.231/1.457 con 

bò có dấu hiệu hồi phục tốt, ăn uống lại bình thường. 

b) Thủy sản: 

- Sản lượng nuôi và khai thác thủy, hải sản đạt 4.845.69 tấn (sản lượng nuôi 

2.702,4 tấn(9), nâng lên 40.293,5 tấn, đạt 90,32% kế hoạch; sản lượng khai thác 

2.143,29 tấn, nâng lên 25.863,25 tấn, đạt 159,45% kế hoạch), nâng tổng số 

66.156,75 tấn (nuôi 40.293,5 tấn, khai thác 25.863,25 tấn(10)), đạt 108,75% kế 

hoạch.  

- Thả nuôi 17,06 triệu con thủy sản các loại (743 hộ), diện tích nuôi 85,32 

ha; nâng tổng số 582,92 triệu con(11) (6.303 hộ), với tổng diện tích thả nuôi 1.162,42 

ha, đạt 94,5% kế hoạch. 

c) Thủy lợi nội đồng: Đến nay, toàn huyện thực hiện 165 công trình, chiều 

dài 101.741m, khối lượng đào đắp 338.662m3 (diện tích phục vụ 2.982ha), đạt 

112,79% so kế hoạch; tổng kinh phí thực hiện 11,03 tỷ đồng. Thường xuyên theo 

dõi, thông tin diễn biến tình hình triều cường, độ mặn để kịp thời chỉ đạo triển 

khai các biện pháp bảo vệ sản xuất trên địa bàn. 

d) Kinh tế hợp tác: Chỉ đạo rà soát, thống kê và củng cố, kiện toàn các loại 

hình kinh tế tập thể trên địa bàn; đến nay chỉ đạo giải thể 10 tổ hợp tác hoạt động 

yếu và không thường xuyên hoạt động; thành lập mới 02 hợp tác xã, đạt 100% kế 

hoạch. Hiện toàn huyện có 245 tổ hợp tác(12) và 26 hợp tác xã(13); có 1.480 cơ sở 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (tăng 18 cơ sở). Triển khai thực hiện 

                   
(6) Tân Hiệp 314/994 con/171 hộ; Long Hiệp 267/866 con/148 hộ; Ngọc Biên 354/1.086 con/174 hộ; Hàm Giang 

141/435 con/95 hộ; Ngãi Xuyên 33/133 con/24 hộ; Phước Hưng 268/773 con/123 hộ; thị trấn Trà Cú 05/12 con/03 

hộ; Thanh Sơn 150/498 con/103 hộ, Kim Sơn 26/66 con/18 hộ, Đại An 37/105 con/28 hộ), Định An 05/14 con/04 

hộ, Hàm Tân 10/25 con/06 hộ, An Quảng Hữu 08/41 con/08 hộ, Tập Sơn 08/35 con/06 hộ, Tân Sơn 02/03 con/01 

hộ, Lưu Nghiệp Anh 03/08 con/01 hộ. 
(7) Cá lóc 2.353,2 tấn, nâng lên 35.746,7 tấn; tôm thẻ 349,2 tấn, nâng lên 4.534,6 tấn. 
(8) Khai thác biển 27.037,3 tấn, khai thác nội đồng 733,45 tấn. 
(9) Cá lóc 194 triệu con, tôm càng xanh 4,58 triệu con, tôm thẻ 379,94 triệu con, cá các loại 4,4 triệu con…. 
(12) Trong đó: có 91 tổ hợp tác hoạt động tốt, 92 hoạt động  khá, 46 hoạt động trung bình và 16 không thường xuyên 

hoạt động có nguy cơ giải thể. 
(13)  Trong đó: 19 HTX nông nghiệp, 01 HTX thủy sản, 01 HTX Vận tải, 01 HTX Xây dựng, 01 HTX TMDV, 03 

Quỹ tín dụng nhân dân, có 03 hợp tác xã hoạt động tốt, 04 hợp tác xã hoạt động khá, 03 hợp tác xã hoạt động trung 

bình, 08 hợp tác xã hoạt động; 04 hợp tác xã không phát sinh hoạt động kinh doanh, 01 chờ giải thể, 01 không hoạt 

động và 02 hợp tác xã thành lập mới. 
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các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, qua đó đã tiếp nhận 14 hồ 

sơ của 11 hợp tác xã đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 

09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.3. Xây dựng nông thôn mới:  

a) Hộ, ấp nông thôn mới: Toàn huyện công nhận 36.548/38.617 hộ đạt 

chuẩn văn hóa, nông thôn mới, chiếm 94,64% tổng số hộ. Đến nay, công nhận 

112/115 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới, đạt 97,4% tổng số ấp. 

b) Về tiêu chí xã nông thôn mới: 

- Xây dựng xã nông thôn mới kế hoạch năm 2021(14): Xã Thanh Sơn đạt 

16/19 tiêu chí, xã An Quảng Hữu đạt 19/19 tiêu chí, xã Tân Hiệp đạt 19/19 tiêu chí.  

- Xã phấn đấu năm 2021 và xã thực hiện kế hoạch năm 2022(15): Xã Ngãi 

Xuyên đạt 14/19 tiêu chí, xã Hàm Giang đạt 14/19 tiêu chí, xã Kim Sơn đạt 14/19 

tiêu chí.  

c) Về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Xã Tân Sơn đạt 18/20 tiêu chí, 

còn 02 tiêu chí 9 và 10 chưa đạt; xã Ngọc Biên đạt 20/20 tiêu chí; xã Đại An đạt 

18/20 tiêu chí, còn 02 tiêu chí 10, 18 chưa đạt. 

d) Về xây dựng huyện nông thôn mới: Được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá 

huyện đã đạt 5/9 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí (1) về Quy hoạch 

(chưa có Đồ án quy hoạch); tiêu chí (5) về Y tế - Văn hóa - Giáo dục (chưa đạt nội 

dung 5.2 về văn hóa và 5.3 về tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn); tiêu chí (6) về Sản 

xuất (liên kết sản xuất giữa các HTX, doanh nghiệp và người sản xuất chưa nhiều); 

tiêu chí (7) về Môi trường (chưa đạt nội dung 17.2 về các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh... trên địa bàn huyện đã đi vào hoạt động nhưng việc thực hiện kế hoạch 

bảo vệ môi trường chưa đảm bảo theo quy định). 

2.4. Kinh tế và Hạ tầng: 

- Phát triển mới 34 hộ sử dụng điện; nâng tổng số toàn huyện có 41.110 hộ 

sử dụng điện, chiếm 99,54% tổng số hộ toàn huyện, trong đó có 40.869 hộ sử 

dụng điện an toàn, chiếm 99,41% tổng số hộ sử dụng điện. Bàn giao mặt bằng thi 

công công trình hệ thống chiếu sáng công cộng các xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân 

Sơn, An Quảng Hữu. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, cập nhật dữ liệu cấp điện 

ngoài lưới điện cho các hộ dân nông thôn và trang trại chưa có điện trên địa bàn 

huyện.  

 - Khảo sát, lựa chọn địa điểm  tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và lĩnh 

vực ưu tiên đtược tổ chức hội chợ triển lãm tại địa phương năm 2022; chỉ đạo các 

xã, thị trấn sử dụng Nền tảng khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại 

các chợ trên địa bàn. Tiếp nhận và cấp 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí (gas) cho 02 cơ sở trên địa bàn xã Ngọc Biên. Hoàn chỉnh phương án  

bồi thường bổ sung cho hộ dân trong Công trình Trạm biến áp 110kV Trà Cú và 

đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải (đoạn đi qua huyện Trà Cú). 

                   
(14) Thanh Sơn còn 03 tiêu chí: 10, 17, 18 chưa đạt. 
(15) Ngãi Xuyên còn 5 tiêu chí: 2, 5, 9, 10, 17 chưa đạt; Hàm Giang còn lại 5 tiêu chí: 5, 9, 10, 16, 17 chưa đạt; Kim 

Sơn còn lại 5 tiêu chí 2, 5, 9, 10, 17 chưa đạt.  
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- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Thanh Sơn, Tân 

Hiệp, An Quảng Hữu hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trà Vinh; trong tháng thực hiện giải ngân 55 hộ với số tiền 2.750 triệu đồng, nâng 

tổng số giải ngân 55/147 hộ với số tiền 2.750/7.350 triệu đồng (Ngãi Xuyên 01 

hộ, Hàm Giang 02 hộ, Thanh Sơn 12 hộ, An Quảng Hữu 27 hộ). chỉ đạo các xã, 

thị trấn rà soát, triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách 

mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, kết quả có 333 hộ (xây dựng mới 74 hộ, sửa chữa 259 hộ), tổng kinh phí 

7,675 tỷ đồng. 

 - Chỉ đạo Ban Quản lý Bến xe thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19, đồng thời tạm dừng hoạt động vận tải hành khách các tuyến cố 

định xe khách trên địa bàn huyện; lập danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình 

xây dựng cơ bản năm 2022; thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu 

vực chợ Tập Sơn; nhắc nhở Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn, An Quảng Hữu thực 

hiện chặt tỉa cây xanh hai bên đường đảm bảo hành lang an toàn giao thông tuyến 

Quốc lộ 53, 54 và Đường huyện 27 với chiều dài 8,5 km. 

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản: 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công 

kế hoạch năm 2021.  

- Tổng kế hoạch vốn 164.490.900.000 đồng (không bao gồm 03 dự án mới 

được tỉnh phân bổ bổ sung, tổng nguồn vốn 31.850 triệu đồng), trong đó: vốn 

chuyển tiếp năm 2020 sang 28.090.900.000 đồng, vốn kế hoạch năm 2021 là 

136.400.000.000 đồng (vốn tỉnh quản lý 82.500.000.000 đồng, vốn huyện quản 

lý 53.900.000.000 tỷ đồng). 

- Tổng số dự án: 55 dự án, trong đó: dự án chuyển tiếp năm 2020 là 19 dự 

án, kế hoạch năm 2021 là 46 dự án. Tính đến ngày 15/10/2021 thi công hoàn thành 

25 công trình, đang thi công 27 công trình, 03 công trình đang thực hiện kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu thi công. 

- Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 15/10/2021, đã giải ngân 

114.193.000.000 đồng, đạt 69,4% kế hoạch. 

3. Văn hóa - Xã hội: 

3.1. Y tế: 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Tổ 

chức khám và điều trị cho 10.695 lượt người, nâng tổng số 176.239 lượt người, 

các bệnh đáng quan tâm: tiêu chảy 31 ca, đến nay nâng tổng số 571 ca tiêu chảy, 

22 ca lỵ, 34 ca sốt xuất huyết. Tổng số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều 232 

trẻ, nâng lên 1.575 trẻ, trẻ sơ sinh tiêm vắc xin viêm gan B là 116 liều, nâng lên 1.390 

liều, tiêm ngừa uốn ván sơ sinh cho phụ nữ có thai 131 liều, nâng lên 1.463 liều, viêm 

não Nhật Bản - B mũi 2 là 199 liều, nâng lên 1.466 liều, mũi 3 là 138 liều, nâng lên 

1.450 liều. 

3.2. Giáo dục và Đào tạo: 
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Tổ chức kiểm tra kỹ thuật trường Tiểu học thị trấn Trà Cú A tái công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021; hiện toàn huyện có 19/58 trường đạt chuẩn 

quốc gia(16). Kiểm tra và công nhận kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi 

năm 2021; Tập huấn cho giáo viên (cấp THCS) hỗ trợ kỹ thuật khai thác được 

phần VNEDU-LMS để phục vụ cho việc quản lý và dạy học sinh học trực tuyến 

trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức hội nghị trực tuyến 

phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 cấp huyện; Chỉ đạo 

các đơn vị trường phát động thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 

2021. Tập huấn trực tuyến “Hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh” cho các 

trường tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức học tập chính trị hè đợt 1, 2 năm 2021 

cho cán bộ quản lý và giáo viên trong huyện; Phân công 67 giáo viên Tiếng Anh 

cấp tiểu học, THCS tham gia tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên 

tiếng Anh cấp tiểu học thực hiện Modun 1 và Modun 4 môn Tiếng Anh theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo 

dục, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập(17). 

3.3. Khoa học và công nghệ: 

Phối hợp Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại khảo sát, năm 

tình hình sản xuất kinh doanh của 06 cơ sở và doanh nghiệp; đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP năm 2021, kết quả có 09 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng 

sản phẩm cấp huyện và 07 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp 

tỉnh; họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021; phối hợp Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ 

cao Kim Long triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng hoàn thiện quy trình nuôi 

tôm càng xanh toàn đực trong ao đất tại huyện Trà Cú” và “Xây dựng mô hình 

trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” 

tại các xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh và Kim Sơn; tổng kinh phí 02 mô 

hình 1.718 triệu đồng (trong đó vốn đối ứng trong dân 728 triệu đồng); rà soát các 

cơ sở có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện. 

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình, hộ thu nhập hộ khá, giàu năm 2021, kết quả đã thực 

hiện rà soát 12.882 hộ đạt 24,87%(18). 

- Tổ chức giám sát công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và 

rà soát, xác định hộ có thu nhập trung bình, khá, giàu năm 2021 ở 8 xã (An Quảng 

Hữu, Tân Sơn, Đại An, thị trấn Định An, Phước Hưng, Tân Hiệp, thị trấn Trà Cú, 

Hàm Tân). 

                   
(16) Trong đó, 02/17 trường mẫu giáo, tỷ lệ 3,4%; 14/27 trường tiểu học, tỷ lệ 51,85%; 03/14 trường THCS, tỷ lệ 

21,43%. 
(17) Cấp 844 suất học bổng và nhiều phần quà dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học, tổng trị giá trên 1,78 tỷ đồng. 
(18) Chuẩn nghèo cũ theo Quyết định 59/TTg: 437 hộ nghèo, 1.821 hộ cận nghèo, 767 hộ không cận nghèo; chuẩn 

nghèo mới theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP: 1.213 hộ nghèo, 1.890 hộ cận nghèo, 1.044 hộ không cận nghèo; 

theo Quyết định 1326 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Hộ có mức sống trung bình 3.403 hộ, hộ có thu nhập khá 1.788 

hộ, hộ có thu nhập giàu 534 hộ. 
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- Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 38.367 đối 

tượng, kinh phí phê duyệt là 58.324.250.000 đồng, đã giải ngân 38.099 đối tượng, 

số tiền 57.866.750.000 đồng, tỷ lệ đạt 99,30%. Lập danh sách người bán vé số và 

bán hàng rong trên địa bàn huyện được 2643 đối tượng.  

 - Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công 

với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội(19). Xét duyệt hưởng chế độ cho 21 hồ sơ: 

18 mai táng phí, 01 hồ sơ bằng khen theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg, 02 hồ sơ 

bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. 

3.5. Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, tập huấn mô 

hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 cho 03 xã Tân Hiệp, Hàm Giang, 

Kim Sơn; hoàn tất hồ sơ ký kết hợp đồng thuê tư vấn viết Đề án quy hoạch phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dịp lễ Sên Đôlta của đồng bào Khmer 

gắn với công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện 30 chương trình thời sự về xây dựng 

đời sống văn hóa, nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng tổng số thực hiện 260 

chương trình....Truyền thanh 319 giờ 20 phút, nâng lên 1.759 giờ phát thanh về 

chương trình thời sự địa phương, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ban Biên 

tập Trang thông tin điện tử huyện đăng 74 tin, bài, nâng lên 498 tin, bài về các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về phát triển 

kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền bằng xe lưu 

động 09 lượt, nâng lên 62 lượt về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò; lắp đặt 20 pano và 307 bản tuyên 

truyền xây dựng “Pháo đài” phòng, chống dịch Covid – 19 tại các xã, thị trấn. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, 

khóm văn hóa, ấp văn hóa nông thôn mới và xã văn hóa nông thôn mới năm 2021 

theo kế hoạch; đến nay có 100% xã, thị trấn và ấp, khóm đăng ký xây dựng đạt 

danh hiệu văn hóa theo quy định, có 39.906/42.665 hộ đăng ký gia đình văn hóa 

nông thôn mới, đạt 93,53%; kiểm tra, tái công nhận xã Lưu Nghiệp Anh đạt chuẩn 

xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021. Công nhận xã Ngãi Xuyên, 

Thanh Sơn, Tân Hiệp, An Quảng Hữu  đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”, nâng 

tổng số toàn huyện có 14 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn văn minh đô thị, 

121/124 ấp khóm văn hóa (03 ấp chưa đạt: Bảy Xào Dơi A, Bảy Xào Dơi B, Xoài 

Rùm, xã Kim Sơn), 17/17 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 121/124 nhà văn hóa ấp, 

khóm; 67/68 cơ quan văn hóa; 66/66 trường học văn hóa; 16/16 trạm y tế văn hóa; 

09/13 doanh nghiệp văn hóa. Xây dựng thị trấn Định An văn minh đô thị(20). 

                   
(19) Trợ cấp thường xuyên cho 5.223 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 5.575.410.000 đồng; chi trả một lần cho 20 

đối tượng người có công với cách mạng, số tiền 125.589.000 đồng. 
(20) đến nay thị trấn Định An đạt 22/24 tiêu chí, còn tiêu chí số 13 và tiêu chí 14.  
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3.6. Dân tộc, tôn giáo: 

- Tổ chức thăm, tặng quà 332 phần cho gia đình chính sách, người có công, 

trong đồng bào nhân dịp lễ Sêne Đôlta, tổng trị giá 235.500.000 đồng; thực hiện 

tốt Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thăm, tặng quà 120 phần 

cho người có uy tín, số tiền 61.200.000 triệu đồng. Hoàn thành 3/3 công trình (02 

đường nhựa, 01 đường đal) (vốn Ailen), tổng kinh phí 3,18 tỷ đồng. 

- Tổ chức khảo sát nhà hỏa táng xuống cấp tại 06 Chùa Nam Tông Khmer 

trên địa bàn huyện. Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 

162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan đến công tác dân tộc, 

tôn giáo sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân. Phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội 

vụ trao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ cho chùa Phnô Đung, ấp Cây Da, xã Đại 

An sửa chữa cơ sở tự viện theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thăm hỏi các 

cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021. Chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Nội 

vụ tham mưu triển khai các nội dung nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của 

Sở Nội vụ. Nhìn chung các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra đúng quy định. 

4. Quốc phòng, an ninh: 

4.1. Quốc phòng:  

- Tổ chức luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; hoàn thành xác 

định, định vị xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, khu thực binh,… chuẩn bị tốt 

việc lập phương án đền bù thiệt hại cho Nhân dân (nếu có) phục vụ diễn tập. Hoàn 

thành Kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên theo hướng dẫn của Bộ Quốc 

phòng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- 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 12 cuộc, có 180 lượt người tham gia, nâng lên 52 

cuộc, có 820 lượt người tham gia. Tổ chức huấn luyện tại chức, quân số tham gia 

21 đồng chí, huấn luyện Dân quân thường trực theo kế hoạch, quân số tham gia 

18 đồng chí. Điều động 01 cán bộ và 07 Dân quân thường trực bảo vệ các khu 

cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 

xét duyệt nghĩa vụ quân sự, hiện đã xét 17/17 xã, thị trấn, đạt 992 thanh niên; thực hiện 

tốt công tác bảo quản vũ khí theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo xã An Quảng Hữu triển 

khai các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022. 

4.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật hành chính: Xảy ra 05 vụ (03 vụ 

trật tự xã hội, 02 vụ đánh bạc), nâng lên 54 vụ(21), tăng 01 vụ so với cùng kỳ. Mời 

xét nghiệm 28 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy (15 dương tính), 

nâng lên 565 lượt đối tượng (có 196 trường hợp dương tính), xử phạt vi phạm 

                   
(21) Tội phạm hình sự 22 vụ, vi phạm hành chính 10 vụ, 03 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, 14 vụ mua bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy, 03 vụ trật tự xã hội, 02 vụ đánh bạc. 
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hành chính 10 trường hợp, số tiền 8.625.000 đồng. Đưa 02 đối tượng vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc.  

- Tình hình tai nạn giao thông: Trong tháng toàn huyện không xảy ra tai 

nạn giao thông. 

- Tăng cường chỉ đạo siết chặt các tổ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt 

địa bàn quản lý, đảm bảo thực hiện nghiêm, đúng thực chất việc giãn cách xã hội, 

cách ly y tế theo chỉ đạo; lực lượng công an các cấp tổ chức tuần tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 được 1.106 cuộc, nâng lên 2.318 cuộc, phát hiện xử 

lý 158 trường hợp vi phạm, số tiền 512,2 triệu đồng, giáo dục 26 trường hợp. Chỉ 

đạo tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 293 cuộc, nâng lên 2.759 cuộc, phát 

hiện 166 trường hợp vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt số tiền 321,510 triệu 

đồng.  

5. Tài nguyên - Môi trường:  

- Trong tháng cấp 01 giấy, tính đến nay đã cấp 96.721 giấy, diện tích 

27.399,79 ha, đạt 98,4% so diện tích phân phối sử dụng. Ban hành Quyết định thu 

hồi đất của 02 hộ với diện tích 4.158 m2(22).Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện 

hoàn chỉnh công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đến nay cơ 

bản đã hoàn thành, đang thông qua Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt; chỉ đạo 

thực hiện tổng hợp danh mục công trình, dự án để làm căn cứ lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Cú. Tham gia cùng Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp bàn giao mặt bằng Xây 

dựng mới nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và làm việc của Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Trà Cú; phối hợp Đoàn làm việc của Sở Tài nguyên và Môi 

trường giao 5.064.1m2 đất, tọa lạc ấp Cây Da, xã Đại An cho Trường Trung học 

cơ sở Đại An để quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo, thực hiện thu hồi 18.802,3m2 đất, tọa lạc tại thị trấn Định An của Sở Thủy 

sản (nay là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để giao đất cho Ban Quản lý 

Khu kinh tế Trà Vinh, Ban Quản lý Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn thuê đất theo quy định.  

- Chỉ đạo thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly y tế phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn phối hợp Trạm Thú y huyện kiểm tra, giám sát tình hình xử 

lý, tiêu hủy, đàn bò chết do bệnh dịch viêm da nổi cục tại xã Long Hiệp, xã Phước 

Hưng, xã Hàm Giang, xã Đại An và xã Ngọc Biên, Định An, xã Hàm Tân, An 

Quảng Hữu. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát vị trí lắp đặt 

camera giám sát tại ác điểm nóng môi trường; chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả 

hưởng ứng Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp diễn ra tại các xã, thị trấn thực hiện 

theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do trong 

thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một số xã, 

thị trấn tạm ngưng một số hoạt động theo Chị thị 15-CT/TU để tập trung cho việc 

phòng, chống dịch. Tính đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 1.073 

cuộc; Lực lượng tham gia 31.998 người (trong đó có 15.899 người dân); Chiều 

                   
(22) thu hồi đất theo QĐ 29 01 hộ, thu hồi đất của bà Trần Thị Hạnh để vận hành thủ tục giao đất cho chùa Liên 

Thành, ấp Chợ, xã Long Hiệp. 
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dài thực hiện 844.6km; Lượng rác thu gom 398.8m3; phát quang bụi rậm 472.4km; 

chăm sóc 6.232 cây kiểng, cây hoàng yến và cây hoa giấy, 2.900 cây dầu. Phối 

hợp tuyên truyền nhóm thông qua các cuộc họp tại địa phương được 278 cuộc, có 

6.873 người tham gia, nâng lên 990 cuộc, có 24.392 người dự. Phối hợp Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền được 303 cuộc, nâng lên 

1.054 cuộc. 

6. Tư pháp; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; 

phòng, chống tham nhũng: 

- Trong tháng tiếp 52 lượt công dân, nâng lên 621 lượt (huyện 54 lượt, xã, 

thị trấn 567 lượt). Riêng tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tạm hoãn 

do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và trong thời gian giãn cách xã 

hội (thực hiện ghi nhận ý kiến khiếu nại của công dân qua điện thoại, thư điện tử, 

thư cá nhân, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc). 

- Công tác Thi hành án dân sự: Thụ lý mới 57 việc, nâng lên 1.565 việc, 

đưa ra thi hành 1.011 việc, kết quả giải quyết trong tháng 205 việc, nâng lên 738 

việc (thi hành xong 733 việc, đình chỉ 05 việc); số tiền thi hành xong trong tháng 

234,665 triệu đồng, nâng lên 11.620,915 triệu đồng, chuyển tháng sau 792 việc, 

126.031,003 triệu đồng. 

- Công tác hòa giải tại cơ sở: Nhận 22 đơn, gồm đất đai 14 đơn, khác 08 

đơn. Đã giải quyết 14/22 đơn (đạt 64%), trong đó đất đai 06 đơn, khác 08 đơn. 

Hòa giải thành 14 đơn (đất đai 06 đơn, khác 08 đơn). 

- Ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021, trong đó 

giảm 01 đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ủy ban nhân 

dân xã Ngọc Biên (chuyển sang Kế hoạch thanh tra năm 2022). Tính trong năm 

2021, đã tiến hành 03 cuộc thanh tra(23). 

7. Công tác cải cách hành chính: 

- Công tác nội vụ: Lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 01 biên 

chế để bố trí cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện tốt chế độ, chính 

sách cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng bậc lương thường xuyên trong tháng 

cho 19 công chức, viên chức, nâng lên tổng số 132 công chức, viên chức; lập hồ 

sơ nâng lương trước hạn 02 hồ sơ; thi nâng gạch lên chuyên viên chính 06 hồ sơ; 

miễn nhiệm 01 Chánh Thanh tra, bổ nhiệm 01 Phó Chánh Thanh tra. Khen thưởng 

03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 10 năm thi hành Luật 

Hợp tác xã, nâng lên 228 tập thể, 451 cá nhân. Ban hành kế hoạch triển khai phong 

trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng chống và 

chiến thắng đại dịch Covid 19”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, 

chính quyền số, chính quyền điện tử giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. Tổ chức 

                   
(23) Gồm: 02 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Tân Hiệp, Hàm Tân, Đại An, Định An, thị trấn Định An, Ngãi Xuyên, Tập Sơn, Tân Sơn và Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường; thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, 

việc sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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vận hành hoạt động hiệu quả hệ thống dịch vụ Hội nghị truyền hình (phòng họp 

trực tuyến). 

- Giải quyết thủ tục hành chính: Trong tháng tiếp nhận và giải quyết 3.168 

thủ tục hành chính, nâng lên từ đầu năm 141.333 thủ tục hành chính cho tổ chức, 

cá nhân(24). 

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế, 

nguyên nhân như:  

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa - xã hội tiếp tục khó khăn do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biễn phức tạp, làm ảnh hưởng đến thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.  

- Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò vẫn còn xảy ra vào thời 

điểm cả hệ thống chính trị đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, dẫn đến đời sống của người dân cũng như công tác phòng, chống dịch 

bệnh gặp nhiều khó khăn.. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới chậm so kế hoạch; công tác duy trì thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU gặp khó khăn do trong thời gian giãn cách xã hội. 

- Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đạt yêu cầu như cam kết; đối 

với dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Trà 

Cú đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đang bàn giao mặt bằng thi công 

cho nhà thầu nhưng do dự án thực hiện thiết kế 2 bước nên mất nhiều thời gian 

trong công tác chuẩn bị đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu. 

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất khi giao đất tái định cư cho hộ 

gia đình, cá nhân còn lại trong Dự án khu trung tâm thương mại thị trấn Định 

An, khu tái định cư Dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu gặp 

khó khăn theo kết luận Thanh tra Chính phủ. 

- Công tác đấu thầu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thu gom rác 

thải sinh hoạt giai đoạn 2021-2023 chậm tiến độ theo kế hoạch (thời gian giãn 

cách xã hội, một số nơi bị phong tỏa, các đơn vị tư vấn và đơn vị tham gia đấu 

thầu không trực tiếp đến huyện để trao đổi làm việc được).  

- Ý thức chấp hành của một số người dân trong thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 còn hạn chế,… Công tác chốt chặn, tuần tra, 

kiểm soát, xử lý việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 có lúc, có nơi chưa nghiêm, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ giữa các ngành, các 

địa phương. 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn yêu cầu, đơn tranh chấp đất đai 

chậm do không tổ chức thẩm tra, xác minh trong thời gian giãn cách xã hội. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2021 

                   
(24) chứng thực bản sao 2.906 trường hợp, nâng lên 84.637 trường hợp; chứng thực chữ ký 264 trường hợp, nâng 

lên 5.996 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 87 trường hợp, nâng lên 33.863 trường hợp; đăng ký hộ tịch 

252 trường hợp, nâng lên 17.232 trường hợp (khai sinh 8.512, khai tử 650, kết hôn 606, xác nhận tình trạng hôn 

nhân 637, bổ sung hộ tịch 2.404, cấp trích lục bản sao khai sinh 3.749 trường hợp), lĩnh vực lao động - thương 

binh và xã hội 00, nâng lên 684 trường hợp 



13 
 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Công văn số 5540/UBND-KGVX 

ngày 22/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 83/KH-UBND 

ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 

20/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Công điện số 1102/CĐ-

TTg ngày 23/8/2021, Công văn số 192-CV/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy, Công 

văn số 4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Công văn số 958/UBND-VP ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục 

vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; phát huy tốt vai trò của Tổ giám sát và tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và hộ gia đình trong bảo vệ 

“vùng xanh”. 

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vaccine Covid-19 cho 

các đối tượng ngay khi được tỉnh phân bổ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tổ 

chức kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện và 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo chặt chẽ công tác truy vết, 

khoanh vùng và dập dịch; đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, 

chống dịch.  

Quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tập trung, không 

để lây nhiễm chéo, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý 

chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú (F2), tuyệt đối không để người 

được cách ly tự ý ra khỏi nhà, không được giao tiếp với mọi người xung quanh để 

tránh lây lan dịch bệnh.  

2. Thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời điều chỉnh phương án hỗ trợ 

thu hoạch và tiêu thụ nông, thủy sản nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân. 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 tuyên truyền phòng, chống 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin Viêm da nổi 

cục trên bò và phun xịt tiêu độc khử trùng theo kế hoạch. Giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và đề ra các biện pháp dập dịch, nhằm hạn chế 

lây lan sang diện rộng. 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả nuôi và khai thác thủy, hải sản gắn với 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ lịch thời vụ, đảm 

bảo môi trường nước và kỹ thuật nuôi thủy sản.  

3. Hoàn thành công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2022. Chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển 



14 
 

kinh tế theo kịch bản của UBND tỉnh. Tổ chức tiếp xúc với các hộ dân để tháo gỡ 

khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 

31/12/2021 đạt tỷ lệ giải ngân 90% theo kế hoạch; hoàn chỉnh công tác chuẩn bị 

đầu tư các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022. 

4. Tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch năm 2021 để tập trung dồn sức chỉ 

đạo trong những tháng cuối năm, nhất là tiêu chí nhà ở, thu nhập, môi trường…. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 

Nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới gắn với huy động và lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để củng 

cố, xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. 

5. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các biện pháp ổn định sản xuất, nỗ 

lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tiếp 

tục triển khai thực hiện tốt các chính sách mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác khuyến công, 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Thường xuyên 

phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm hành lang 

an toàn đường bộ, công trình xây dựng không phép, trái phép; kiểm tra đảm bảo 

hành lang an toàn lưới điện cao áp; Kiểm tra, kiểm soát thị trường, đo lường chất 

lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế hàng gian, hàng giả, hàng 

kém chất lượng và các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích 

người tiêu dùng.  

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình gắn với chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản và 

quyết toán kinh phí thực hiện các công trình, dự án đã hoàn thành. Tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm các công trình giao thông nông 

thôn. Chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, các xã, thị trấn tổ chức 

kiểm tra, gia cố các tuyến đường theo phân cấp quản lý, nhằm phục vụ tốt nhu 

cầu đi lại của Nhân dân. 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. 

7. Phối hợp Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai mô triển khai mô hình tuyên truyền giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình và mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 

đợt II/2021. Tăng cường kiểm tra, nâng chất lượng các mô hình văn hóa gắn với 

thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.  

8. Tập trung hoàn thành kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

và rà soát, xác định hộ có thu nhập trung bình, khá, giàu năm 2021. Thực hiện tốt 

chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội, 

đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Phối hợp 

thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh, nâng cao 

năng lực khám chữa bệnh của đội ngũ y, bác sĩ; tăng cường thanh tra, kiểm soát, 
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kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm lĩnh vực y tế; triển khai thực 

hiện tốt tháng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

9. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể chuẩn bị việc dạy học trực tiếp 

theo khung kế hoạch năm học 2021 - 2022 khi có hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phát huy tốt vai 

trò của Hội Khuyến học và các Trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện tốt công 

tác xã hội hóa giáo dục. 

10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, chính 

sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về 

công tác dân tộc, tôn giáo.  

11. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, 

trường học và Nhân dân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản; giám sát, kiểm tra việc vận hành xe thu 

gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU, 

ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

12. Tiếp tục hoàn thiện văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tổ chức 

diễn tập theo kế hoạch được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng 

toàn dân, chính sách hậu phương quân đội. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc 

tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường 

tuần tra đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động vô hiệu hóa các hoạt động chống 

phá của kẻ xấu, phần tử cơ hội trong lúc cả hệ thống chính trị tập trung công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

13. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành; đảm bảo thông 

tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện ký số đúng quy trình; 

thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính, phòng, chống tham nhũng; 

duy trì công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác 

nắm tình hình và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 

tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, khởi tố, xét xử, thi 

hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở./. 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên;  

- Thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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