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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; hoạt động sản xuất kinh doanh 

từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

ngày càng phức tạp, số ca F0 tăng cao và phần lớn là ca nhiễm trong cộng đồng, 

trong đó có nhiều ca chưa tiêm vắc xin (các em học sinh cấp tiểu học). Mặc dù, 

còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội tháng 01 đạt được kết quả 

quan trọng: tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo theo số lượng được 

phân bổ (mũi 3); năng suất, sản lượng nông nghiệp tăng khá; sản xuất công 

nghiệp phục hồi (nhiều doanh nghiệp, công ty được thẩm định phương án sản 

xuất trong trạng thái bình thường mới); tổ chức dạy và học bằng các hình thức 

linh hoạt, đảm bảo an toàn; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tập trung triệt 

phá, ngăn chặn, đẩy lùi. 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01: 

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 huyện1. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn là “pháo đài”, người 

dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; Tập trung 

                   
1 Công văn số 2029/UBND-VX ngày 20/12/2021 về việc nghiêm túc áp dụng các biện pháp hành chính tương 

ứng với từng cấp độ dịch; Công văn số 2051/UBND-VX ngày 23/12/2021 về việc việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; Công văn số 

2070/UBND-KGVX ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác tiêm 

chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; Công văn số 2086/UBND-VX ngày 

29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc 

bệnh Covid-19 và tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do Covid-19; Công văn số 

2098/UBND-VX ngày 30/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2022; Công văn số 2070/UBND-

KGVX ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm 

soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; Công văn số 2086/UBND-VX ngày 29/12/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 và tăng 

cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do Covid-19; Công văn số 270/UBND-KGVX ngày 

19/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuân thủ đề cương và quản lý thuốc trong Chương trình sử 

dụng thuốc molnupiravir có kiểm soát 
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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 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...). 

- Chỉ đạo đánh giá, phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, kết quả huyện và 17 xã, thị 

trấn đạt cấp độ 01; trong tháng có 1.621 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng 

lên 5.771 ca dương tính SARS-Cov-22, tử vong 40 trường hợp, điều trị khỏi 

5.697 trường hợp, đang điều trị 34 trường hợp (09 trường hợp đang điều trị tại 

cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, 25 trường hợp điều trị tại nhà); đang theo dõi 

sức khỏe tại nhà 1.774 trường hợp (53 trường hợp F1, 1.705 người từ ngoài tỉnh 

về địa phương, 16 trường hợp F0 hoàn thành điều trị). Tiếp tục đẩy nhanh tiến 

độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay đã tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi 

trở lên được 248.234 liều (mũi 1 đạt 99,4%, mũi 2 đạt 90,1%, mũi 3 đạt 

41,66%), tiêm ngừa cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi được 37.233 liều (tiêm tại 

huyện 25.641 liều, tiêm ngoài huyện 11.610 liều). 

Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được 

21.897 mẫu, nâng tổng số 130.129 mẫu3, phát hiện 2.453 mẫu test dương tính. 

Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 1.518 giáo viên4 và 

24.668 học sinh5 các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện để chuẩn 

bị cho học sinh đến trường học trực tiếp, kết quả có 11 giáo viên dương tính6, 

304 học sinh dương tính7. 

- Công tác tiêm vắc xin: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

Covid-19, đến nay đã tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên được 248.234 

liều (mũi 1 đạt 99,4%, mũi 2 đạt 90,1%, mũi 3 đạt 41,66%), tiêm ngừa cho trẻ từ 

12 tuổi đến 17 tuổi được 37.233 liều (tiêm tại huyện 25.641 liều, tiêm ngoài 

huyện 11.610 liều). 

2. Về phát triển kinh tế: 

2.1. Tài chính - tín dụng: 

                   
2 Địa bàn huyện 5.737 trường hợp, địa phương khác 34 trường hợp 
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 21.676 mẫu; cộng đồng 58.163 mẫu; Trung tâm Y tế huyện 

17.575 mẫu; Xét nghiệm cho người ngoài tỉnh về địa phương 1.421 mẫu (283 mẫu đơn và 1.138 mẫu gộp 3); 
Xét nghiệm sàng lọc định kỳ trong khu cách ly 932 mẫu.  
4 765 giáo viên tiểu học, 486 giáo viên trung học cơ sở, 267 giáo viên trung học phổ thông  
5 13.216 em tiểu học, 6.958 em trung học cơ sở, 4.494 học sinh trung học phổ thông  
6 06 giáo viên tiểu học, 02 giáo viên trung học cơ sở, 03 giáo viên trung học phổ thông 
7 192 em tiểu học, 71 em trung học cơ sở, 41 em trung học phổ thông 
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a) Thu, chi ngân sách: Thu nội địa 3,03 tỷ đồng, đạt 5,58% kế hoạch; tổng 

chi ngân sách 80,65 tỷ đồng(8).  

b) Hoạt động tín dụng: Đầu tư tín dụng cho 1.835 hộ vay vốn, số tiền 

151,08 tỷ đồng, tổng dư nợ 2.243,2 tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cho vay 578 hộ, số 

tiền 84,49 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.185,6 tỷ đồng. 

- Ngân hàng BIDV Trà Vinh: Cho vay 48 hộ, số tiền 30 tỷ đồng, tổng dư 

nợ 307,2 tỷ đồng. 

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

vay cho 940 hộ, số tiền 13,13 tỷ đồng, tổng dư nợ 573,2 tỷ đồng.         

- Các Quỹ tín dụng: Cho vay 269 hộ, số tiền 23,46 tỷ đồng, tổng dư nợ 

177,2 tỷ đồng. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản: 

a) Sản xuất nông nghiệp:  

- Trồng trọt:  

+ Cây lúa: Chỉ đạo thu hoạch dứt điểm 14.474,98 ha lúa thu đông - mùa, 

năng suất bình quân đạt 5,02 tấn/ha, sản lượng 72.932,39 tấn; xuống giống 

11.903,6 ha9 lúa đông xuân (đạt 108,21% kế hoạch). 

+ Cây màu: Thực hiện 1.137,4 ha màu và 80,45 ha cây công nghiệp ngắn 

ngày10; thu hoạch 175,7 ha mía (đạt 16,08% diện tích xuống giống), năng suất 

ước đạt 100 tấn/ha; chuyển đổi 70,4 ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang các 

hình thức sản xuất có hiệu quả11. Khảo sát tình hình sâu đầu đen gây hại trên dừa 

ở 07 xã12,  kết quả chưa phát hiện sâu đầu đen gây hại. 

 - Chăn nuôi: Tăng cường công tác quản lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; tiêm phòng 12.600 liều vaccine cho đàn gia súc, nâng lên 14.700 liều và 

35.000 liều vaccine cho đàn gia cầm, nâng lên 45.000 liều; kiểm dịch động vật 

và kiểm soát giết mổ 4.322 con gia súc; phát hiện 62 con heo nhiễm bệnh dịch tả 

heo Châu Phi (đã tiêu hủy 62 con, trọng lượng 2.999 kg); nghi nhiễm bệnh 207 

con (lấy mẫu xét nghiệm 160 con,  đã chết 47 con). Chỉ đạo thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tỉnh; hướng dẫn hộ nuôi có gia súc bệnh phun xịt tiêu độc sát trùng chuồng trại. 

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh xảy ra nhằm phát hiện sớm và 

hướng dẫn cách phòng bệnh cho đàn heo trên địa bàn huyện và đề ra các biện 

pháp dập dịch kịp thời. 

b) Thủy sản:  

                   
8 ngân sách huyện 64,92 tỷ đồng, ngân sách xã 15,73 tỷ đồng.  
9 Giai đoạn đẻ nhánh: 8.113,8 ha; làm đòng: 3.789,8 ha.  
10 Nâng lên 1.430,7 ha màu, đạt 22,01% kế hoạch và 147,5 ha công nghiệp ngắn ngày, đạt 5,98% kế hoạch. 
11 Chuyển sang trồng bắp 49,6 ha; rau, củ, quả 10,2 ha; trồng cỏ 03 ha; trồng dừa 6,6 ha; trồng cây ăn trái 01 ha. 
12 Hàm Giang, Hàm Tân, Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngãi Xuyên, Lưu Nghiệp Anh và Tập Sơn.  
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Sản lượng nuôi và khai thác thủy, hải sản đạt 2.244 tấn, nâng lên 6.637,11 

tấn13 (tăng 2.102,46 tấn so cùng kỳ), đạt 8,29% kế hoạch. Tiếp tục thả nuôi 

28,53 triệu con thủy sản các loại (489 hộ), diện tích 92,55 ha, nâng lên 41,95 

triệu con (731 hộ), diện tích 138,45 ha. 

c) Thủy lợi nội đồng: Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế quản lý, vận hành 

cống đầu mối, trữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất. Thường xuyên thông tin tình 

hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để người dân chủ động trong việc bơm 

tác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện 14 công trình thủy lợi, chiều 

dài 4.875 m, khối lượng 20.310 m3, đạt 7,26% kế hoạch. Phối hợp Chi cục Thủy 

lợi tỉnh Trà Vinh nghiệm thu đê bao cục bộ xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh 

và các gói thầu 10 kênh cấp II xã Tân Sơn, Đại An, Ngãi Xuyên. 

2.3. Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Phước Hưng, Long Hiệp, Hàm Tân  đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 202014; kiểm tra, công nhận 115/115 ấp đạt danh hiệu 

ấp nông thôn mới; xã Kim Sơn đạt tiêu chí số 2, 6, 8, 16. Phối hợp văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới tại các xã Thanh Sơn, Tân Hiệp và An Quảng Hữu; hoàn chỉnh 

hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Ngọc Biên và Đại An đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao. Phối hợp Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn tổ chức lấy ý 

kiến các ngành và nhân dân về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. 

2.4. Kinh tế và Hạ tầng: 

- Phát triển mới 12 hộ sử dụng điện, nâng tổng số toàn huyện có 41.115 

hộ sử dụng điện, chiếm 99,55% tổng số hộ toàn huyện, trong đó có 40.881 hộ sử 

dụng điện an toàn, chiếm 99,43% tổng số hộ sử dụng điện. Chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân xã Đại An và Ngọc Biên hoàn thiện hồ sơ thực hiện tiêu chí 4 (điện) trong 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; khảo sát Trạm biến áp Vàm 2, xã Lưu 

Nghiệp Anh, Trạm biến áp Búng Đôi, xã An Quảng Hữu để nâng công suất sử 

dụng; làm việc với 04 hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng công 

trình Trạm biến áp 110Kv Trà Cú và đường dây 110Kv Cầu Kè - Trà Cú Duyên 

Hải (đoạn qua địa bàn huyện Trà Cú).  

 - Bàn giao mặt bằng duy tu, sửa chữa các công trình thuộc kế hoạch năm 

202215; nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình làm huyện, tỉnh 

làm chủ đầu tư16.  

                   
13 Khai thác 3.202,86 tấn, nuôi thủy sản 3.434,25 tấn. 
14 Đến nay cơ bản 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã còn lại đạt từ 14-15 tiêu chí 
15 Đường kết nối vào cầu Sóc Tro Giữa, xã An Quảng Hữu; Sửa chữa 05 nhà hỏa táng (Chùa Phnô Đung ấp 

Giồng Lớn, xã Đại An; chùa Xoài Dột, ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh; chùa Thcâu, ấp Trà Cú A, xã Kim 

Sơn; chùa Chê Đây, ấp Cây Da, xã Tập Sơn và chùa Bô Thi Bưng, ấp Leng, xã Tân Sơn); tổ chức bàn giao mặt 

bằng thi công trình Láng nhựa chống thấm các tuyến đường GTNT xã Ngọc Biên; Láng nhựa chống thấm đường 

nhựa Bà Tây - Trà Mềm, xã Tập Sơn; Láng nhựa chống thấm đường GTNT ấp Long Trường - Chông Bát, xã 

Tân Hiệp; Đường cặp chùa Xoài Dột, xã Lưu Nghiệp Anh; Nâng cấp đường GTNT ấp Đầu Giồng A, xã Phước 

Hưng (cặp kênh). 
16 Công viên huyện Trà Cú do Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện làm chủ đầu tư; 

công trình Hương lộ 12 (đoạn từ ngã tư Ba Cụm đến Tha La) do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư; công 

trình Cải tạo, trồng mới cây xanh các tuyến đường nội thị trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2021. 
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- Chỉ đạo Ban Quản lý Bến xe và các bến đò khách ngang sông thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong trạng thái bình 

thường mới. Đồng thời, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai cho 03 cơ 

sở trên địa bàn xã Hàm Tân, An Quảng Hữu và thị trấn Định An; 01 giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá; kiểm tra công tác sắp xếp chợ, đảm bảo an toàn điện, 

công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 

ATTP tỉnh kiểm tra 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn 

huyện. 

- Phối hợp Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn tổ chức lấy ý 

kiến các ngành và Nhân dân về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2040; kiểm tra, đánh giá nhà ở theo tiêu chí 9 xây dựng 

nông thôn mới17; 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, đến nay giải ngân 147/147 hộ, số tiền 7.350/7.350 

triệu đồng18. 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, đến nay có 212 căn hoàn thành, còn 

21 chưa khởi công xây dựng19, đến nay giải ngân 212/233 hộ, tổng kinh phí 

6.875 triệu đồng. 

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 

theo kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn 197.107 triệu đồng20. 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 31/12/2021, thi công hoàn thành 42 công trình, chuyển 

tiếp 13 công trình tiếp tục thực hiện năm 2022. Giải ngân vốn đến ngày 

31/12/2021, số tiền 181.972 triệu đồng, đạt 92,32% 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 10.122 lượt người. Tổng số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đủ liều 143 trẻ, trẻ sơ sinh tiêm vắc xin viêm gan B là 154 liều, tiêm ngừa uốn 

ván sơ sinh cho phụ nữ có thai 122 liều, viêm não Nhật Bản - B mũi 2 là 151 liều, mũi 

3 là 139 liều. 

                   
16 Thanh Sơn, Tân Hiệp và An Quảng Hữu 

17 Ngãi Xuyên 14 hộ, Hàm Giang 07 hộ, Thanh Sơn 40 hộ, Tân Hiệp 32 hộ, An Quảng Hữu 47 hộ, Kim Sơn 07 

hộ 
19 16 hộ xin chuyển sang năm 2022 khởi công xây dựng; 04 hộ đã chết đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 

hộ không có đất đang ở nhờ trên đất Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) 
20 vốn chuyển tiếp năm 2020 sang 28.857 triệu đồng, vốn kế hoạch năm 2021 là 168.250 triệu đồng (vốn tỉnh 

quản lý 114.350 triệu đồng, vốn huyện quản lý 53.900 triệu đồng) 
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3.2. Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (vệ sinh, 

khử khuẩn; xây dựng phương án cách ly, xử lý kịp thời đối với trường hợp nghi 

nhiễm…) trước và trong thời gian tổ chức tập trung học sinh đến trường học trực 

tiếp. Chỉ đạo các đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ 

chức tập trung học sinh đến trường học trực tiếp để ôn tập, kiểm tra học kỳ I 

năm học 2021-2022, kết quả có vào học 26.065/27.687 em21 vắng 1.622 em22. 

Tổ chức xét chọn 20 học sinh tiểu học và THCS nhận học bổng và xe đạp do 

Công ty Bảo việt nhân thọ Trà Vinh trao tặng. Kiểm tra và công nhận kết quả 

đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 202123.  

3.3. Khoa học và công nghệ: 

Tiếp tục 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 theo dõi quá 

trình 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”24; đề tài “Tuyển 

chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm 

nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh”. 

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chỉ đạo tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách và vận động các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tổng kinh phí 5,221 tỷ 

đồng25. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ có mức sống trung bình, thu nhập 

khá, giàu năm 202126 và kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều 

theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ27; kiểm tra 

tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở 

theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay có 

212/233 căn đang xây dựng (63 căn xây mới; 149 căn sửa chữa), còn 21 chưa 

                   
21 tiểu học 13.388/14.282 em, trung học cơ sở 8.058/8.616 em, trung học phổ thông 4.619/4.789 em 
22 Tiểu học 894 em, trung học cơ sở 558 em, trung học phổ thông 170 em 
23 12 đơn vị xếp loại tốt, 04 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình 
24 An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh và Kim Sơn 
25 Vận động và trao tặng 7.028 phần quà Tết cho 4.176 hộ nghèo (đạt 100% tổng số hộ nghèo trong toàn huyện), 

tổng kinh phí trên 2,315 tỷ đồng; 3.993 hộ cận nghèo, tổng kinh phí trên 1,222 tỷ đồng. Chi quà Tết cho 4.659 

gia đình chính sách, người có công với cách mạng, số tiền trên 1,419 tỷ đồng. Tổ chức thăm, tặng quà 27 đối 

tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tổng số tiền 13,5 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 10 học 

viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh, tổng số tiền 05 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 100 hộ bị ảnh 

hưởng Covid-19, tổng số tiền 30 triệu đồng; thăm, tặng quà 25 đối tượng bảo trợ sống tại chùa Long Hòa, thị 

trấn Trà Cú, số tiền 12,5 triệu đồng; thăm chúc tết 10 gia đình công nhân Công ty TNHH Môi trường Trà Vinh, 

tổng số tiền 05 triệu đồng; thăm 120 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện, tổng số tiền 60 

triệu đồng; thăm và chúc thọ 106 cụ tròn 90 tuổi và 01 cụ tròn 100 tuổi, tổng số tiền trên 139 triệu đồng. 
26 Tổng số 30.448 hộ (13.696 hộ có mức sống trung bình; 15.760 hộ có thu nhập khá; 992 hộ có thu nhập giàu).  
27 Kết quả còn 4.176 hộ nghèo, chiếm 9,64% (3.094 hộ nghèo Khmer, chiếm 11,48%); 3.993 hộ hộ cận nghèo, 

chiếm 9,22%. 



7 
 

khởi công xây dựng28, giải ngân 212/233 hộ, tổng kinh phí 6,875 tỷ đồng. Cấp 

2.101 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

4.413 đối tượng hoàn thành cách ly y tế tại nhà gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19, số tiền 6.914.620.000 đồng, nâng lên 48.826 đối tượng, số tiền 

73.367.370.000 đồng, đã giải ngân 43.541 đối tượng, số tiền 66.452.750.000 

đồng, đạt tỷ lệ 89,18%.  

Chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy 

động các nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cho người dân đang thực 

hiện cách ly tập trung các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện  số tiền trên 

1.000.000.000 đồng, nâng tổng số 11.265.000.000 đồng. 

3.5. Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 và phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò, Dịch tả heo Châu Phi. Phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp đặt thiết bị trò chơi trẻ em 29, với tổng kinh 

phí 240 triệu đồng và nghiệm thu bảng pano tuyên truyền xã văn hóa nông thôn 

mới xã Long Hiệp. Chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới 

trong năm 2022. Công nhận 124 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa ấp, khóm năm 

2021 và xã Hàm Giang đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2022. 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,... Truyền thanh 317 giờ 20 phút 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 96 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 12 lượt về các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò, 

Dịch tả heo Châu Phi. 

3.6. Dân tộc, tôn giáo: 

- Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh thăm người có uy tín bị bệnh trong đồng bào 

dân tộc thiểu số (ấp Bến Tranh, xã Định An) với kinh phí 800.000 đồng. Rà soát 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ bảo hiểm y tế, kết 

quả có 79 vị chưa có thẻ bảo hiểm y tế.  

- Chấp thuận cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tổ chức thi Pali-Khmer 

khối lớp 6, lớp 7 và lớp 8 năm học 2021 - 2022 vào 02 ngày 15 và 16/01/2022 

tại các điểm chùa. 

                   
28 16 hộ xin chuyển sang năm 2022 khởi công xây dựng; 04 hộ đã chết đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 

hộ không có đất đang ở nhờ trên đất Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) 
29 Lưu Nghiệp Anh, Ngọc Biên, Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Tân Sơn, Tập Sơn 
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4. Quốc phòng, an ninh: 

4.1. Quốc phòng:  

Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc 

tình hình địa bàn. Tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân biển, quân số 62 

đồng chí. Ôn luyện 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 

đồng chí tham gia, nâng lên 88 cuộc, có 1.360 lượt người tham gia. Triển khai 

Kế hoạch Lễ giao, nhận quân; Kế hoạch đón tiếp quân nhân xuất ngũ năm 2022; 

Kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2022. Phối hợp với Trung đoàn 

2/Sư đoàn 9/Quân đoàn 4 thâm nhập hồ sơ tuyển quân năm 2022. Xây dựng kế 

hoạch trực sẳn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. 

Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và công dân tham gia nghĩa vụ Công an 

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 16 vụ (01 

vụ trật tự xã hội, 15 vụ tệ nạn xã hội), nâng lên 76 vụ30, tăng 13 vụ so với cùng 

kỳ.  

- Về ma túy: Bắt quả tang 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, đã điều 

tra, xác minh làm rõ, khởi tố 01 vụ, 01 bị can. Mời xét nghiệm 54 đối tượng nghi 

vấn sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả phát hiện 08 trường hợp dương tính, 

phạt tiền 08 trường hợp 

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

nạn giao thông.   

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến trò chơi điện tử “Game 

bắn cá” trên địa bàn huyện được 09 cuộc; gồm 08 điểm 08 máy. Kết quả chưa 

phát hiện vi phạm.  

- Tăng cường chỉ đạo kiểm soát, quản lý tốt người từ ngoài tỉnh về địa 

phương, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Tổ chức tuần tra được 568 cuộc, nâng lên 4.229 cuộc, phát hiện, giải tán 17 

nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 14 điểm cờ bạc, tịch thu 07 bộ xung điện 

đánh bắt thủy sản, giáo dục 217 đối tượng, 17 cơ sở kinh doanh. Chỉ đạo tuần tra 

kiểm soát giao thông đường bộ 340 cuộc, nâng lên 3.659 cuộc, phát hiện 158 

trường hợp vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt 97 trường hợp, số tiền 

163.300.000 đồng.  

5. Tài nguyên - Môi trường:  

- Trong tháng cấp được 04 giấy, diện tích 0.4ha, nâng  tổng số đã cấp toàn 

huyện đến nay 96.759 giấy (thửa), diện tích 27.471,9ha, đạt 99,79% diện tích 

cần cấp giấy toàn huyện là 27.528,39 ha. Ban hành thông báo công khai Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; hoàn thiện hồ sơ Lập Kế hoạch sử dụng 

                   
30 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, 08 vụ trật tự xã hội, 19 vụ đánh bạc. 
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đất năm 2022, hiện đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chỉ đạo tiếp tục 

thực hiện thống kê đất đai năm 2021 (cấp huyện).  

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn triển khai các hoạt động phù hợp 

thực hiện theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; trong tháng tổ chức các hoạt động được 28 cuộc tại 28 ấp, khóm thuộc 08 

xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 13,9km, lực lượng tham gia 334 lượt người 

(trong đó có 121 người dân). Khối lượng rác thu gom 7,4 m3, phát hoang bụi 

rậm, khai thông cống rãnh 9,7km, ra quân dọn dẹp khu hành chính xã, chăm sóc 

1.200 cây hoàng yến, cây điệp vàng và các loại cây hoa kiểng(31). Chỉ đạo tuyên 

truyền 28 cuộc, nâng lên 1.988 cuộc. 

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

dân; phòng, chống tham nhũng: 

- Trong tháng tiếp 73 lượt công dân, nâng lên 926 lượt (huyện 83 lượt, xã, 

thị trấn 844 lượt).  

- Công tác Thi hành án dân sự: Thụ lý mới 93 việc, nâng lên 1.774 việc, 

đưa ra thi hành 922 việc, kết quả giải quyết trong tháng 58 việc, nâng lên 874 

việc (thi hành xong 866 việc, đình chỉ 08 việc); số tiền thi hành xong trong 

tháng 923,563 triệu đồng, nâng lên 16.217.136 triệu đồng, chuyển tháng sau 864 

việc, 124.485,392 triệu đồng.  

- Công tác hòa giải tại cơ sở: Nhận 14 đơn, gồm đất đai 14 đơn. Đã giải 

quyết 10/15 đơn (đạt 66,6% đơn giải quyết), hòa giải thành 06 đơn (đạt 60%), 

không thành 04 đơn (đạt 40% đơn giải quyết), còn 05 đơn trong hạn luật định. 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 đảm bảo đúng thời gian theo quy định. 

7. Công tác nội vụ: 

Quyết định nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngành huyện 

và các xã, thị trấn 09 người; quyết định nâng lương và các khoản phụ cấp theo 

lương cho 84 giáo viên32; bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 02 người33; bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo34; điều động 07 

giáo viên từ trường này qua trường khác; giao biên chế năm 2022 cho các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện, tổng số 89 biên chế; Thẩm định nâng lương 

cho giáo viên hạn III, IV 07 người. Khen thưởng cho 144 tập thể, 215 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong năm và trong thực hiện các phong trào của địa 

phương, ngành chuyên môn, hội đặc thù 35.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2022 

                   
31 Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 1262 cuộc; lực lượng tham gia 36.210 người 

(17.404 người dân), chiều dài thực hiện 964,2km, lượng rác thu gom 465,9m3, phát quang bụi rậm 453,3km, 

chăm sóc 6.232 cây kiểng, cây hoàng yến và cây hoa giấy, 2.900 cây dầu. 
32 nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung 08 giáo viên, xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo 01, 

nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 75 giáo viên 
33 Ông Trần Kim Hiếu, Ngô Thanh Nhanh. 
34 Ông Thạch Tấn Thành, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 
35 Khen thưởng thành tích trong tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021 cho 03 tập thể, 06 cá nhân; 

thành tích trong phòng, chống Covid-19 cho 23 tập thể, 131 cá nhân; thành tích thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 cho 21 tập thể, 52 cá nhân; thành tích xuất sắc 2016-2021 Hội Chữ Thập đỏ 

(09 tập thể, 18 cá nhân); thành tích năm của Hội Nông dân cho 08 cá nhân; thành tích năm cho các Hội, cơ quan 

trong huyện tổng số 46 tập thể; thành tích năm Hội Chữ thập đỏ cho 12 tập thể.  
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1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(36). Tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trước biến 

chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2. Thường xuyên kiểm tra, quản lý 

tốt người nước ngoài vào địa phương để phòng ngừa biến thể Omicron xâm 

nhập vào địa bàn huyện; thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc 

điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân, trong đó tập trung vào các trụ cột 

chính: Xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức của người dân. Tiếp tục 

phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng, Trạm Y tế lưu động, không để xảy ra 

tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp 

phát thuốc điều trị. Phân công lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch, lực 

lượng y tế, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư y tế,... để phục vụ điều trị chu đáo cho 

bệnh nhân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, Thực hiện nghiêm việc truy vết 

những trường hợp F1, F2 và thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của ngành y 

tế; theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm từng mức độ nguy cơ 

để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Tiếp tục 

đưa các trường hợp F0 về điều trị tại nhà theo quy định; 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 F0 

điều trị tại nhà và các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà, tuyệt đối không 

để các trường hợp F0, F1 tự ý ra khỏi nhà, không được giao tiếp với mọi người 

xung quanh để tránh lây lan dịch bệnh.  

2. Chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích lúa đông xuân và 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 phát triển chăn 

nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, an toàn dịch bệnh; tăng cường công 

tác kiểm dịch thú y, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia 

cầm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức 

phòng, chống dịch tả heo Châu Phi; kịp thời triển khai các biện pháp khoanh 

vùng, dập dịch không để lây lan trên 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.  

                   
36 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”; Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4038/QĐ-

BYT ngày 21/8/2021  của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà; 

Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm 

đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 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... 
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3. Chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch thủy 

lợi nội đồng năm 2022. Thường xuyên theo dõi, thông tin diễn biến độ mặn cho 

nông dân; chủ động vận hành tốt các cống đầu mối và các công trình thủy lợi, 

ngăn mặn xâm nhập, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. 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 phát động 

nhân dân cùng thực hiện các nội dung, phần việc thuộc trách nhiệm của từng hộ 

gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các 

xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn và Hàm Giang. Kiểm tra ấp nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn các xã Phước Hưng, Ngọc Biên, Long Hiệp.  

4. 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. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát 

triển kinh tế theo kịch bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức tiếp xúc với các 

hộ dân để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn chỉnh 

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022. 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. 

5. 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. Chỉ 

đạo Ban quản lý Bến xe khách Trà Cú, các đơn vị vận tải trên địa bàn chấp hành 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại 

của Nhân dân. 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. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi 

công các công trình xây dựng cơ bản năm 2022 và lập báo cáo quyết toán các 

công trình, dự án hoàn thành thuộc kế hoạch vốn năm 2021. Triển khai thực hiện 

tốt công tác thu thuế, quan tâm nuôi dưỡng các nguồn thu, phấn đấu thu đạt chỉ 

tiêu thuế môn bài ngay từ đầu năm. Quản lý tốt chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm 

chi và chi đúng theo dự toán được phê duyệt. 

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 

- 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch. 

Tăng cường công tác 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 gắn với tái sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Thực hiện 

tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, du lịch. 
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8. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong trường học; tăng cường các giải pháp huy động học sinh đến lớp, hạn chế 

thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học. 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. Tổ 

chức tổng kết công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; bàn 

giao 64 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng. 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. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022). 

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tuyên truyền, nâng cao ý 

thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, 

khoáng sản, biến đổi khí hậu. Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn, chỉnh trang bộ mặt đô thị, nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 

15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

10. Tiếp tục đợt cao điểm 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, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; tuyên truyền, vận động Nhân dân 

nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm; tích cực tố giác, tham gia vây bắt tội 

phạm; thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng thời thẩm 

tra, xác minh, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn theo thẩm quyền. 

11. Tiếp tục 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; 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; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- 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 
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