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

công tác tiêm phòng vắc xin để phòng, chống dịch Covid-19; duy trì các hoạt 

động sản xuất kinh doanh; tập trung rà soát, triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh thu ngân sách và giải ngân 

vốn đầu tư công… 

Thu ngân sách nội địa được 3,78 tỷ đồng, nâng lên 66,9 tỷ đồng, đạt 

122,98% kế hoạch; Tổng chi ngân sách 121,38 tỷ đồng, nâng lên 657,76 tỷ đồng(1). 

Phát triển mới 02 doanh nghiệp, nâng lên 42/30 doanh nghiệp, đạt 140% kế hoạch. 

Thực hiện triển khai áp dụng hóa hơn điện tử trên địa bàn huyện, đến nay có 

273/227 người nộp thuế, đạt 120,26% kế hoạch. Đưa 11 lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng lên 123/140 lao động, đạt 87,86% kế 

hoạch. Tạo việc làm mới cho 3.644 lao động, đạt 121,47% kế hoạch. 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 

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

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho các đối tượng từ 06 tuổi đến 18 tuổi trở lên. Chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tiếp tục nắm tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

                                        
(1) Ngân sách huyện 546,761 tỷ đồng, ngân sách xã 110,999 tỷ đồng. 
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- 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”; Tập trung chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thường 

xuyên theo dõi sức khỏe các em học sinh khi đi học trực tiếp và xử lý các trường 

hợp có ca nhiễm, nghi nhiễm đúng theo quy định, trong tháng có 08 trường hợp 

dương tính, không có trường hợp tử vong, nâng lên 9.852 trường hợp F0 (thuộc 

địa bàn huyện 9.817, địa phương khác 35), 52 trường hợp tử vong2, đến thời 

điểm hiện tại huyện chưa ghi nhận ca biến chủng mới BA.04; BA.05. Tiếp tục 

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, tổ chức tiêm vắc xin đợt 57 với 

1.000/1.000 liều vắc xin cho đối tượng từ 05 - 12 tuổi (đạt 100% kế hoạch phân 

bổ vắc xin), huyện đang tiếp tục tiêm vắc xin đợt 58, nâng lên tiêm ngừa được 

377.657 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó: mũi 1: 134.291 liều, mũi 2: 

120.797 liều, mũi 3: 93.520 liều, mũi 4: 29.049 liều, cụ thể: Tiêm ngừa cho trẻ 

từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 30.290 liều, trong đó: Mũi 1: 16.725 liều, đạt 

94,01%, mũi 2: 13.565 liều, đạt 81,11%. Tiêm ngừa cho người dân từ 12 - 17 

tuổi: 40.047 liều, trong đó: Mũi 1: 15.240 liều, đạt 93,37%; mũi 2: 14.910 liều, 

đạt 97,83%, mũi 3: 9.897 liều, đạt 66,38%. Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi 

trở lên: 307.320 liều, trong đó: Mũi 1: 102.326 liều, đạt 99,8%, mũi 2: 92.322 

liều, đạt 90,22%, mũi 3: 83.623 liều, đạt 90,58%, mũi 4: 29.049 liều, đạt 

37,74%. 

2. Về phát triển kinh tế 

2.1. Tài chính - tín dụng 

Đầu tư tín dụng cho 1.069 hộ vay vốn, số tiền 173,49 tỷ đồng, nâng lên 

20.267 lượt hộ, số tiền 1.853,8 tỷ đồng, tổng dư nợ 2.378,99 tỷ đồng (nợ xấu 

chiếm 1,51%). 

* Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 10 

năm 2022 

- Tình hình triển khai thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng 

chính sách xã hội – Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: 

+ Chính sách cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo 

quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ: Thực 

hiện giải ngân cho 274 hộ, với số tiền 12 tỷ đổng. 

                                        
2

Hàm Giang 01, Long Hiệp 02, Ngọc Biên 04, Kim Sơn 01, Thanh Sơn 03, An Quảng Hữu 03, Tập Sơn 05, Tân 

Hiệp 04, Lưu Nghiệp Anh 05, Đại An 05, Phước Hưng 07, Thị trấn Trà Cú 09, thị trấn Định An 02, Hàm Tân 01 
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+ Chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập : 

Thực hiện giải ngân cho 63 học sinh, sinh viên với tổng số tiền 630 triệu đồng.  

+ Chính sách cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 

công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Đã giải ngân cho 01 cơ sở, với số tiền 100 

triệu đồng. 

+ Chính sách cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

– 2030 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022: Thực hiện giải ngân 

cho 59 hộ, với số tiền 2,6 tỷ đồng, nâng lên đã giải ngân cho 234 hộ, với tổng số 

tiền 10,706 tỷ đồng. 

- Các chính sách ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-CP: 

+ Giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thế giá trị gia tăng 

theo phương pháp khấu trừ): Có 40 doanh nghiệp triển khai thực hiện giảm 

222,2 triệu đồng. 

+ Giảm thuế 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở 

kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ 

phần trăm trên doanh thu: Có 249 lượt cơ sở triển khai thực hiện giảm với số 

tiền 1.101 triệu đồng. 

+ Gia hạn thời gian nộp thuế: Thực hiện gia hạn cho 17 doanh nghiệp, 

với tổng số tiền 2,762 tỷ đồng. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt:  

+ Cây lúa: Xuống giống lúa vụ Thu đông 2022 được 362,3 ha, nâng lên 

12.846,26 ha, đạt 95,15% kế hoạch (trong đó giai đoạn đòng – trổ 12.846,26 ha, 

chín 40 ha). 

+ Cây màu: Xuống giống cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày được 

752,15 ha, nâng lên 9.887,35 ha, đạt 110,26% kế hoạch (màu lương thực 198,37 

ha nâng lên 1.905,67 ha, đạt 105,87% kế hoạch; màu thực phẩm 346,38 ha 

nâng lên 4.984,23 ha, đạt 106,05% kế hoạch; cây công nghiệp ngắn ngày và cây 

hàng năm khác 207,4 ha nâng lên 2.997,45 ha, đạt 121,5% kế hoạch) ; thu hoạch 

6.916 tấn rau màu, nâng lên 115.353,45 tấn, đạt 76,32% kế hoạch (màu lương 

thực 926,6 tấn nâng lên 26.314,4 tấn,, đạt 124,47% kế hoạch, màu thực phẩm 

5.989,4 tấn nâng lên 89.039,05 tấn, đạt 68,5% kế hoạch) .  
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- Chăn nuôi: Chăn nuôi tiếp tục được duy trì, tiêm phòng vắc xin các loại 

cho đàn vật nuôi được 50.000 liều nâng lên 425.000 liều; tiêm phòng vắc xin lở 

mồm long móng cho 552 con gia súc (14 hộ) nâng lên 23.890 con (4.728 hộ); 

tiêm phòng vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở bò được 6.391 con 

(230 hộ) nâng lên 13.808 con (4.547 hộ); đến nay tiêm phòng vắc xin bệnh dại 

được 458 con chó, mèo (293 hộ); kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ được 

3.525 con gia súc nâng lên 30.267 con. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh xảy ra nhằm phát hiện sớm và hướng dẫn cách phòng bệnh cho đàn vật nuôi 

trên địa bàn huyện. 

b) Thủy sản: Sản lượng nuôi và khai thác thủy, hải sản đạt 6.894,05 tấn, 

nâng lên 76.285,78 tấn3, đạt 95,36% kế hoạch. Thả nuôi 125,82 triệu con thủy 

sản các loại (466 hộ), diện tích nuôi 165,6 ha, nâng lên 503,4 triệu con (6.905 hộ), 

diện tích nuôi 1.451,22 ha, đạt 98,72% kế hoạch(4).  

c) Thủy lợi nội đồng: Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Bảo dưỡng, 

sửa chữa và gia cố sạt lở 02 đoạn bờ bao Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh; đến 

nay vận động Nhân dân trục vớt lục bình trên các sông, rạch với diện tích 

84.360m2; xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho Đội xung kích phòng, 

chống thiên tai các xã, thị trấn; 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. 

2.3. Xây dựng nông thôn mới   

- Xác nhận tiêu chí 1(5), 2(6), 4(7), 5(8), 6(9), 7(10), 8(11), 9(12), 12(13), 13(14) cho 

các xã trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021 – 2025.  

- Kiểm tra, công nhận 115/115 ấp đạt danh hiệu ấp nông thôn mới (04 ấp 

nông thôn mới kiểu mẫu)(15); 37.908 hộ/38.819 hộ đăng ký thực hiện hộ đạt 

chuẩn nông thôn mới, chiếm 97,65% tổng số hộ. Số hộ công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới đến nay 36.005 hộ, đạt 94,98% số hộ đăng ký. Ấp nông thôn 

                                        
3 Khai thác 28.823,13 tấn, nuôi thủy sản 47.462,65 tấn 
(4)  Cá lóc 10,25 triệu con nâng lên 202,82 triệu con, tôm thẻ 115,25 triệu con nâng lên 296,39 triệu con, cá các 

loại 320.000 con nâng lên 4,19 triệu con. 
(5) Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang, Lưu Nghiệp Anh, Tân Sơn, Tập Sơn, Ngọc Biên. 
(6) Kim Sơn, Hàm Giang, Lưu Nghiệp Anh, Long Hiệp Phước Hưng, Hàm Tân, Tập Sơn, Ngọc Biên. 
(7) Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Phước Hưng, Thanh Sơn, Tập Sơn, Đại An. 
(8) Phước Hưng. 
(9) Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang, Tập Sơn. 
(10) Phước Hưng, Hàm Tân, Thanh Sơn. 
(11) Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang, Tập Sơn. 
(12) Phước Hưng, Thanh Sơn, An Quảng Hữu, Tập Sơn, Đại An, Ngọc Biên. 
(13) Phước Hưng. 
(14) Ngãi Xuyên, Hàm Giang. 
(15) Ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp; ấp Chợ, xã Phước Hưng; ấp Tha La và ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên.  
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mới: Đến nay có 115/115 ấp đăng ký thực hiện đạt chuẩn ấp nông thôn mới(16), 

đạt 100% (dự kiến cuối tháng 11/2022 tổ chức xét ấp đạt chuẩn nông thôn mới). 

- Kết quả rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025:  

+ Xã nông thôn mới: Có 06/15 xã có 01 - 03 tiêu chí chưa đạt (Phước 

Hưng(17), Ngãi Xuyên(18), Kim Sơn(19), Hàm Giang(20), Định An(21), Ngọc Biên(22)); 

01 xã có 04 tiêu chí chưa đạt (Long Hiệp23); 08 xã có 5 – 6 tiêu chí chưa đạt (gồm 

xã Tập Sơn(24), Tân Sơn(25), An Quảng Hữu(26), Lưu Nghiệp Anh(27), Thanh 

Sơn(28), Hàm Tân(29), Đại An(30), Tân Hiệp(31)). 

- Xã nông thôn mới nâng cao: Xã Ngọc Biên đạt 14/19 tiêu chí, còn lại tiêu 

chí 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; xã Tập Sơn đạt 07/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí 1, 6, 7, 8, 10, 

13 (13.1, 13.3), 14, 15, 16, 17, 18, 19 (19.1) chưa đạt. 

- Kết quả thực hiện thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: Thực hiện 09 tiêu chí 

đô thị văn minh của 02 thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 04/2022/QĐ-

TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay thị trấn Trà Cú đạt 7/9 tiêu 

chí (50/52 nội dung), còn lại 02 tiêu chí32 chưa đạt; thị trấn Định An đạt 6/9 tiêu chí 

(48/52 nội dung), còn lại 03 tiêu chí33 chưa đạt. 

- Kết quả rà soát các tiêu chí huyện nông thôn mới: Đạt 4/9 tiêu chí(34) 

gồm tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu 

chí 4 (Điện). Còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: 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). 

2.4. Kinh tế và Hạ tầng 

                                        
(16) Năm 2021: Công nhận 115 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, đạt 100%. 
(17) Tiêu chí 11, 15 chưa đạt.  
(18) Tiêu chí 15 chưa đạt. 
(19) Tiêu chí 13, 15 chưa đạt. 
(20) Tiêu chí 15 chưa đạt. 
(21) Tiêu chí 11, 15, 18 chưa đạt. 
(22) Tiêu chí 12 chưa đạt. 
(23) Tiêu chí 10, 11, 13, 15 chưa đạt. 
(24) Tiêu chí 10, 11, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(25) Tiêu chí 10, 11, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(26) Tiêu chí 2, 11, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(27) Tiêu chí 10, 11, 13, 15, 17, 18 chưa đạt. 
(28) Tiêu chí 10, 11, 12, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(29) Tiêu chí 11, 12, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(30) Tiêu chí 11, 12, 13, 15, 17 chưa đạt. 
(31) 2, 10, 11, 13, 15 chưa đạt. 
32 Tiêu chí 6 (nội dung 6.2), tiêu chí 8 (nội dung 8.2). 
33 Tiêu chí 3 (nội dung 3.2), tiêu chí 6 (nội dung 6.2), tiêu chí 8 (nội dung 8.2 và 8.4) 
(34) 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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- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 

57,23 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

672,42 tỷ đồng, đạt 95,54% kế hoạch (tăng 25,9% so cùng kỳ). 

- Phát triển mới 38 hộ sử dụng điện, nâng tổng số toàn huyện có 41.133 

hộ sử dụng điện, chiếm 99,6% tổng số hộ toàn huyện, trong đó có 40.929 hộ sử 

dụng điện an toàn, chiếm 99,5% tổng số hộ sử dụng điện; làm việc với Điện lực 

Trà Cú và đơn vị thi công công trình Lộ ra 22kV trạm Trà Cú 110/ 22kV (đoạn 

2 mạch và đoạn 1 mạch tuyến 479 đường tránh Quốc lộ 53) về trồng trụ điện tại 

các vị trí cây xanh do huyện quản lý; vận động Nhân dân phát hoang cây xanh 

để đóng điện đưa vào sử dụng tuyến đường dây trung, hạ thế ấp Sóc Tro Giữa, 

xã An Quảng Hữu và tuyến đường dây trung, hạ thế ấp Vàm Buôn, xã Ngãi 

Xuyên; nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa hệ thống chiếu sáng 

công cộng các tuyến đường xã Đại An - Long Hiệp và khu vực nhà văn hóa thị 

trấn Định An, huyện Trà Cú; rà soát, đánh giá tiêu chí 4 theo Bộ tiêu chí quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, kết quả đến nay đã xác nhận 

01 xã Tập Sơn đạt tiêu chí 4 nâng cao và 03 xã đạt tiêu chí 4(35). 

- Phối hợp Chi cục quản lý đường bộ IV.4, Sở Giao thông Vận tải kiểm 

tra hiện trạng các tuyến đường Quốc lộ 53, 54 đã xuống cấp để xây dựng kế 

hoạch sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông; dậm vá ổ gà đảm bảo giao thông 

các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh và Đường huyện trên địa bàn huyện; khảo sát các 

công trình giao thông nông thôn bị hư hỏng do mưa lớn kéo dài để xây dựng kế 

hoạch sửa chữa; khảo sát và lập dự toán sửa chữa đảm bảo giao thông đường 

nhựa Sóc Chà A, xã Thanh Sơn, đầu đường nhựa Lưu Cừ I và đường dẫn cầu 

Chùa Long Thành, xã Lưu Nghiệp Anh; nghiệm thu đưa vào sử dụng 07 công 

trình và sửa chữa 02 công trình36 thuộc nguồn vốn Tiêu chí đô thị loại V (thị trấn 

Trà Cú và thị trấn Định An); rà soát, đánh giá tiêu chí 2 theo Bộ tiêu chí quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, kết quả đến nay đã xác nhận 

đã xác nhận  xã Ngọc Biên đạt tiêu chí 2 nâng cao và 07 xã đạt tiêu chí 2(37). 

- Thành lập Tổ công tác vận động và hỗ trợ bảo vệ thi công kéo dây từ vị 

trí cột 95 đến vị trí cột 98 thuộc công trình Trạm biến áp 110kV Trà Cú và 

đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (đoạn đi qua 

huyện Trà Cú) và trình Ủy ban nhân nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện bảo 

vệ thi công công trình(38). 

                                        
(35) Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang. 
(36) Sửa chữa mặt đường hai bên chợ và đường cặp nhà văn hóa thị trấn Định An; Sửa chữa đường nhựa Trạm Y 

tế thị trấn Định An; Sửa chữa đường Bệnh viện; Sửa chữa đường cặp Bến xe Trà Cú, Sửa chữa đường Hai Bà 

Trưng, Sửa chữa đường 19/5 và đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Trà Cú; sửa chữa các tuyến đường khóm 

1, thị trấn Định An. 
(37) Phước Hưng, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang, Long Hiệp . 
(38) đối hộ Thạch Thị Lập, ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên. 
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- Xây dựng Kế hoạch phục vụ an toàn giao thông(39); tổ chức thăm hỏi 03 

gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông tại các xã Kim 

Sơn, Thanh Sơn và Ngọc Biên; tuyên truyền lưu động công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông được 23 cuộc, tuyên truyền trên sóng phát thanh được 08 tin 

và 02 bài viết; phát thanh chuyên mục an toàn giao thông 02 lần/tháng. 

- Chỉ đạo Ban quản lý Bến xe sắp xếp các phương tiện vận tải hành khách 

hoạt động đảm bảo an toàn giao thông. Nhìn chung, các phương tiện xe khách 

chấp hành tốt hành trình, lịch trình chạy xe không tranh giành khách gây mất an 

toàn giao thông.  

- Hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh đến năm 2040 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cho chủ trương 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An. Khảo 

sát nhà ở trên địa bàn thị trấn Định An để xác nhận tiêu chí 1.7 nhà ở trong nội 

dung xây dựng văn minh đô thị.  

- Phối hợp Sở Công thương kiểm tra hoạt động hóa chất năm 2022 đối với 

Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh và Công ty Cổ phần xăng dầu Định An; 

làm việc với Ủy ban nhân dân xã Định An về việc xây dựng các ki-ốt sắp xếp 

chỗ mua bán cho các hộ dân ấp Giồng Giữa, xã Định An; cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai cho 05 cơ sở(40); rà soát, 

đánh giá tiêu chí 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, kết quả đã xác nhận hoàn thành tiêu chí 7 cho 05 xã(41). Phối hợp Sở 

Công thương kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu tiêu chí 6.2 trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với chợ Trà Cú, 

đồng thời xây dựng Kế hoạch xây dựng chợ Trung tâm huyện đạt chuẩn chợ 

kinh doanh thực phẩm. 

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 266,078 tỷ đồng, giải ngân 

đến ngày 24/11/2022 được 160,14 tỷ đồng, đạt 60,18% kế hoạch, cụ thể: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 là 138,034 tỷ đồng, thực hiện 08 dự án, trong đó: 07 dự án chuyển tiếp và 

01 dự án khởi công mới; giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 127,09 tỷ đồng, 

đạt 92,1% kế hoạch, đến nay thi công khối lượng đạt 25%(42). 

                                        
(39) tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2022. 
(40) tại xã Tân Hiệp, Long Hiệp, Thanh Sơn và Đại An . 
(41) Phước Hưng, Ngãi Xuyên, Kim Sơn Hàm Tân, Hàm Giang. 
(42) Dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường Mầm non trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 

vốn 24 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 21,56 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch; dự án Nâng cấp, mở 

rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn 50 tỷ đồng, giải 
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- Nguồn vốn phân cấp huyện quản lý: Tổng kế hoạch vốn 25,4 tỷ đồng, 

phân bổ 31 dự án, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 23,7 tỷ đồng, đạt 88,8% 

kế hoạch, bao gồm: 

- Nguồn vốn theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh): Tổng kế hoạch vốn 07 tỷ đồng, phân bổ cho 11 dự án, giải ngân đến 

ngày 24/11/2022 được 6,77 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch.  

- Nguồn vốn hỗ trợ cho huyện đầu tư Cụm quản lý hành chính cấp xã: 

Tổng kế hoạch vốn 03 tỷ đồng, phân bổ 05 dự án, giải ngân đến ngày 

24/11/2022 được 2,72 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch.  

-  Nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn 2,4 tỷ đồng, phân bổ 01 

dự án chuyển tiếp, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 2,4 tỷ đồng, đạt 100% 

kế hoạch.  

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện đầu tư các công trình giao 

thông: Tổng kế hoạch vốn 13 tỷ đồng, phân bổ 14 dự án, giải ngân đến ngày 

24/11/2022 được 11,13 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.  

- Nguồn vốn Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới: 

Tổng kế hoạch vốn 30 tỷ đồng, phân bổ 21 dự án, giải ngân đến ngày 

24/11/2022 được 04 tỷ đồng, đạt 13,3% kế hoạch. 

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng 

kế hoạch vốn 33,17 tỷ đồng, phân bổ 28 dự án, giải ngân đến ngày 24/11/2022 

được 1,78 tỷ đồng, đạt 5,4% kế hoạch. 

- Nguồn vốn Ailen: Tổng kế hoạch vốn 03 tỷ đồng, phân bổ 03 dự án, giải 

ngân đến ngày 24/11/2022 được 1,25 tỷ đồng, đạt 41,7% 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 19.669 lượt người, nâng lên 158.780 lượt người, 

trong đó có 23 ca sốt xuất huyết, nâng lên 160 ca (tăng 45 ca so cùng kỳ), 06 ổ 

dịch sốt xuất huyết, nâng lên 59 ổ dịch và 07 ca tay chân miệng, nâng lên 70 ca 

(giảm 28 ca so cùng kỳ); tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp 

                                                                                                                          
ngân đến ngày 24/11/2022 được 50 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường và hệ 

thống thoát nước trên địa bàn thị trấn Định An, kế hoạch vốn 08 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 

7,96 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch; dự án Kè phía Đông kênh Chợ Mới, thị trấn Trà Cú, kế hoạch vốn 40 tỷ đồng, 

giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 31,54 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch; dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi và hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ nuôi thủy sản, huyện Trà Cú, kế hoạch vốn 7,5 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 

7,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; dự án Đường kết nối từ Đường huyện 18 đến đường nhựa kênh 3/2, huyện Trà 
Cú, kế hoạch vốn 08 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 24/11/2022 được 08 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 
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kéo giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng(43) và kéo giảm tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 01 tuổi và dưới 05 tuổi được kéo giảm(44), tổng số trẻ dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đủ liều đến nay 1.393 trẻ, trẻ sơ sinh tiêm vắc xin viêm gan B là 69 

liều, nâng lên 1.056 liều, tiêm ngừa uốn ván sơ sinh cho phụ nữ có thai 159 

liều, nâng lên 1.628 liều, viêm não Nhật Bản - B mũi 2 là 01 liều, nâng lên 

1.421 liều, mũi 3 là 07 liều, nâng lên 1.422 liều, tiêm vắc xin DPT4 (vắc xin 

bạch hầu, ho gà uốn ván) đến nay 1.090 trẻ. Sởi - Rubell đến nay 1.919 liều.   

3.2. Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp Đoàn Kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá ngoài 

Trường THCS Long Hiệp. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu 

tú lần thứ 16 năm 2023 và chọn học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn trao học 

bổng do công ty TNHH MTV thương mại - sản xuất - trồng trọt Tân Tân tài trợ. 

Chỉ đạo các đơn vị Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Kiểm tra chuyên ngành công tác 

quản lý Trường Tiểu học Lưu Nghiệp Anh B, THCS Tân Sơn và chương trình 

Giáo dục phổ thông lớp 3 năm 2018 đối với các đơn vị trường Tiểu học. Giám 

sát việc tổ chức kiểm tra giữa học kì I bậc tiểu học. Công nhận kết quả phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học các xã, thị trấn năm 2022, 

kết quả 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 17/17 xã, thị trấn đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục THCS mức độ 3 và công nhận 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục Trung học. Tổ chức hội diễn văn nghệ “thầy cô vẫn hát” chào mừng 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022). Phân công cán bộ, giáo 

viên mầm non tham gia tập huấn xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm giai đoạn 2021-2025 và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non45. 

3.3. Khoa học và công nghệ 

Tiếp tục phối hợp Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp 

Nam Bộ khảo sát các hộ dân và ươm củ Nưa giống để chuẩn bị thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp) tại huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”, đến nay đã xuống giống nưa với diện tích 0,2 ha, hiện 

đang phát triển tốt.  

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

                                        
(43) Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 3,8% (giảm 0,65%). 
(44) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi giảm còn 1,38‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 05 tuổi giảm còn 1,38‰. 
45 Tại thành phố Hồ Chí Minh 
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- Triển khai thực hiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo người cao tuổi từ 

nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh, kết quả có 357/358 căn đã khởi công xây dựng46, 

giải ngân vốn 100% cho 231 hộ, giải ngân 50% cho 126 hộ, với tổng kinh phí 

giải ngân hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ an sinh xã hội tỉnh, số tiền 

14.820 triệu đồng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

xác định hộ có mức sống khá, giàu năm 2022, đến nay đã rà soát được 

8.398/8.398 hộ (1.959 hộ nghèo, 2.887 hộ cận nghèo, 3.552 hộ không nghèo và 

không cận nghèo) đạt tỷ lệ 100%; xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu 

nhập khá, giàu được 33.710/38.515 hộ (hộ có mức sống trung bình 18.541 hộ, 

hộ có thu  nhập khá 14.353 hộ, hộ có thu nhập giàu 816 hộ), đạt tỷ lệ 87,52%. 

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 3 xã (Long Hiệp, Kim Sơn, Tân Sơn).  

- Phối hợp Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh khai giảng 04 lớp kỹ thuật 

xây dựng có 102 học viên47 và Trường Đại học Trà Vinh khai giảng 06 lớp (04 

lớp kỹ thuật xây dựng, 02 lớp sửa chữa máy nổ nông nghiệp) có 150 học viên48. 

Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 11 lao động, nâng lên 

123/140 lao động, đạt 87,86%.  

- Chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 11/2022 cho 865 đối tượng người có 

công với cách mạng, số tiền 1.362,718 triệu đồng. Chi thờ cúng liệt sĩ 05 người, 

số tiền 07 triệu đồng, 02 đối tượng mai táng phí người công với cách mạng với 

số tiền 38,749 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở cho 02 hộ nghèo bị 

lốc xoáy ở xã Hàm Tân với tổng số tiền là 15 triệu đồng và chi hỗ trợ mai táng 

phí cho 01 đối tượng chết do Covid-19 ngoài tỉnh ở xã Tân Hiệp với số tiền 18 

triệu đồng. Chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh cho 12 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, số tiền 

120,339 triệu đồng, nâng lên 13 lao động với số tiền 126,267 triệu đồng. 

3.5. Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- 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, bệnh tay - chân - miệng, bệnh sốt xuất huyết, dịch tả 

heo Châu Phi.... Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn 

công tác văn hóa cơ sở và gia đình năm 2022 cho Công chức Văn hóa - Xã hội 

các xã, thị trấn và Trưởng ban nhân dân ấp, khóm. Tham gia trưng bày các sản 

phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer với hơn 60 hiện vật trong khuôn khổ tuần lễ 

Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok tỉnh 

                                        
46 Đạt 100% 223 căn (đã nghiệm thu 108 căn), hoàn thành phần móng và xây dựng phần còn lại 134 căn, còn 01 

hộ chưa khởi công xây dựng đang chờ vay vốn. 
47 Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Long Hiệp, Tân Sơn  
48Phước Hưng, An Quảng Hữu, Hàm Tân, Long Hiệp, Tân Hiệp 
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Trà Vinh năm 2022. Tổ chức đưa vận động viên tham gia tham gia Hội thi Múa 

không chuyên dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh và các môn thể thao như: đua ghe 

Ngo, bóng chuyền, bóng đá mini, kéo co, đẩy gậy, chạy việt dã,… nhân Tuần lễ 

Văn hóa, Du lịch - Liên hoan Ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh 

Trà Vinh năm 202249. Hoàn chỉnh hồ sơ đổi tên Trường Trung học phổ thông Trà 

Cú thành Trường Trung học phổ thông Trần Văn Long. Trong tháng có khoảng 

2.774 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. 

- Thực hiện 28 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 147 giờ 40 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 66 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. 

3.6. Dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 

1, Dự án 3, Dự án 4, Dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025), kết quả: 

- Dự án 1: Toàn huyện có 51 hộ có nhu cầu hưởng lợi về đất ở, 775 hộ 

hưởng lợi về nhà ở, 501 hộ nhu cầu chuyển đổi nghề, 443 hộ nhu cầu về nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh (đất ở và nhà ở chưa có văn bản quy định về định mức hỗ 

trợ nên chưa thực hiện giải ngân).  Đến nay, đã giải ngân vốn tín dụng vay vốn 

chuyển đổi nghề cho 170 hộ với số tiền 8.156 triệu/24.860 triệu đồng, đạt 

32,81%. Ước thực hiện đến cuối năm 2022 giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn 

năm 2022. 

- Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí được phân bổ 

11.023 triệu đồng (vốn đầu tư: 10.659 triệu đồng, vốn ngân sách: 364 triệu 

đồng), huyện đã triển khai duy tu 05 công trình và xây dựng mới 05 công trình. 

+ Về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào DTTS: Có 05 công trình các loại, với kinh phí 10.659 triệu đồng, 

trong đó có 02 công trình hoàn thành 50 - 60% khối lượng (Ngãi Xuyên, An 

                                        
49 kết quả đạt 02 giải A, 01 giải B và giải nhất chương trình; Bóng đá Mini đạt giải ba; Đua ghe Ngo đạt 02 giải 

khuyến khích (cự ly 600m, 800m nam); Chạy việt giả đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba; Đẩy gậy 04 giải nhất, 

03 giải nhì, 03 giải ba; Kéo co đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì. 
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Quảng Hữu), 01 công trình hoàn thành 30% (Kim Sơn), 02 công trình khảo sát 

xong chờ Quyết định phê duyệt dự toán, chưa thực hiện giải ngân. 

+ Về duy tu, bảo dưỡng công trình: Có 05 công trình được duy tu, với 

kinh phí 364 triệu đồng, trong đó có 03 công trình hoàn thành 100% khối lượng, 

02 công trình bàn giao mặt bằng, (xã An Quảng Hữu, Ngãi Xuyên giải ngân 167 

triệu đồng, đạt 45,88% kế hoạch vốn. 

Chỉ đạo các xã Hàm Giang, Thanh Sơn và Ngãi Xuyên đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn Ailen tài khóa năm 2020 (thực hiện năm 2022) thực hiện 03 công 

trình đường nhựa. Đến nay giải ngân 928 triệu đồng/3.000 triệu đồng, đạt 

30,93% so với vốn được phân bổ. 

- Trên địa bàn huyện hiện có 03 vụ việc tranh chấp đất đai liên quan đến 

tôn giáo. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác, ban hành Kế 

hoạch để tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác giải quyết tranh chấp 

đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện để có biện pháp tổ chức thực 

hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đến nay 01 vụ đã được đo đạc, xác định diện 

tích đất, hiện đã tổ chức họp để công bố diện tích, số tiền tạm tính đối với các hộ 

có sử dụng đất, đang trao đổi để thống nhất ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi 

trường về miễn số tiền khảo sát, đo đạc (Ban Hộ tự chùa Vinh Sơn xã Ngọc 

Biên và các hộ dân); 01 vụ đã đi đến thống nhất ý kiến, hiện tại đang tìm 

phương án để thực hiện, hỗ trợ (Trụ trì và Ban Quản trị chùa Leng (chùa Bô Thi 

Bưng), xã Tân Sơn và hộ dân); 01 vụ chỉ đạo Tổ công tác huyện tiếp tục tiếp 

xúc, xác minh, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp (Trụ trì và Ban Quản trị chùa Sà 

Vần (chùa Prây Vo) xã Ngọc Biên với các hộ dân).  

4. Quốc phòng, an ninh 

4.1. Quốc phòng 

Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì  tốt công 

tác trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 

12 trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt; tổ chức huấn luyện tại chức cho Sĩ 

quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên chuyên môn kỹ thuật đúng theo kế 

hoạch, quân số 24 đồng chí; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện tiến 

hành khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị nguồn tuyển quân 2023 đến nay đã 

khám 07/17 xã, thị trấn. đạt 71 thanh niên. 

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

Tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 
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phòng, chống ma túy và một số thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuần 

tra đảm bảo an ninh trật tự được 415 cuộc, có 2.495 lượt đồng chí tham gia(50). 

Tiếp tục thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân 

trên địa bàn: Thu nhận 1.112 hồ sơ (507 hồ sơ CCCD kèm định danh điện tử), 

trả thẻ CCCD hoàn chỉnh cho người dân sử dụng 1.061 thẻ. 

Trật tự xã hội: Xảy ra 01 vụ (giảm 02 vụ so cùng kỳ), gồm 02 đối tượng 

trôm cắp tài sản. 

Tệ nạn xã hội: Phát hiện, triệt xóa 03 vụ, 13 đối tượng đánh bạc thắng 

thua bằng tiền (tăng 01 vụ so cùng kỳ), đã đều tra xác minh làm rõ, ban hành 

quyết định xử phạt hành chính 01 vụ, 02 đối tượng, số tiền 3.000.000 đồng, còn 

lại 02 vụ đang củng cố hồ sơ xử lý; Bắt quả tang 01 vụ mua bán hàng cấm, tang 

vật thu giữ 280 bao thuốc lá nhập lậu, đã điều tra xác minh làm rõ, xử lý vi 

phạm hành chính 01 vụ 01 đối tượng, số tiền 7.500.000 đồng; Xét nghiệm 22 đối 

tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 09 trường hợp dương 

tính(51). Tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử “Game bắn cá”,  

phát hiện 02 trường hợp vi phạm(52). 

Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, bị thương 02 người, 

thiệt hại tài sản 3.000.000 đồng, so cùng kỳ không tăng 01 vụ. 

5. Tài nguyên - Môi trường 

Hoàn chỉnh hồ sơ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, hiện 

đang thẩm định và trình phê duyệt; Triển khai thực hiện công tác Thống kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 huyện Trà Cú; trong tháng cấp 

22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu), diện tích 5.38ha, đến nay đã 

cấp 96.821 giấy (thửa), diện tích 27.480,93 ha, đạt 99,84% diện tích cần cấp 

giấy; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường(53).  

 

Toàn huyện, có 25 trạm cung cấp nước sạch; tuyên truyền, vận động Nhân 

dân thực hiện tốt Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 

                                        
(50) Phát hiện và giải tán 09 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 15 điểm cờ bạc nhỏ, 01 điểm hát karaoke 

quá giờ, lập biên bản thu giữ 04 bộ xung điện đánh bắt thủy sản; mời giáo dục 101 lượt đối tượng vi phạm về trật 

tự xã hội.  

(51) xử phạt hành chính 09 trường hợp, số tiền 13,5 triệu đồng; đưa đi cai nghiện tự nguyện 01 đối tượng.  
(52) không giấy phép đăng ký kinh doanh. 
(53)Đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 1.436 cuộc; lực lượng tham gia 44.943 lượt người (trong 

đó 13.291 người dân), chiều dài thực hiện 1.119,65km, lượng rác thu gom 306,16m3, chăm sóc cây xanh dọc các 

tuyến đường nâng tổng số hiện có 483.358 cây (hoa giấy, bông trang, cây điệp lùn, cây hoàng yến…), duy trì 

2.900 cây dầu. 
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quan tâm chỉ đạo nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch trên địa 

bàn. Đến nay, toàn huyện có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (77,18% 

hộ dân sử dụng nước sạch); có 33.623/39.285 hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh, đạt 

85,59% tổng số hộ. 

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

dân; phòng, chống tham nhũng 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp 78 lượt người dân54. Nhận 24 đơn (24 

đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai), giải quyết xong 10/24 đơn, đạt 

41,6%, còn 14 đơn trong hạn giải quyết. 

- Chi cục Thi hành án dân sự tổng số giải quyết trong tháng 716 việc 

(tháng trước chuyển sang 674 việc; thụ lý mới 42 việc); đã ủy thác 03 việc; còn 

phải thi hành 713 việc, trong đó: có điều kiện thi hành 634 việc ; đã giải quyết 

(thi hành xong) 25 việc, đạt 3.94% so tổng số việc có điều kiện thi hành; chưa có 

điều kiện thi hành 73 việc; chuyển kỳ sau 688 việc. 

7. Công tác nội vụ 

Quyết định nâng lương trước hạn, nâng bậc lương thường xuyên và nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung 45 viên chức; Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 

91 viên chức. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Nội vụ. Điều 

động Công chức Văn hóa - Xã hội xã Định An nhận nhiệm Công chức Văn 

phòng - Thống kê xã Định An và 05 viên chức từ trường này sang trường khác 

trong huyện kể từ ngày 01/11/2022(55). Chấp thuận cho Công chức Văn hóa - Xã 

hội xã Hàm Tân được thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 01/11/2022; Ban 

hành Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn huyện năm 2022 và chỉ đạo các các ngành, xã, thị trấn thực hiện việc 

đánh giá, phân loại hoạt động của ngành. Phân công 02 công chức đi học lớp bồi 

dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa D01 - 2022 tại Trường 

Chính trị tỉnh Trà Vinh(56). Khen thưởng cho 32 tập thể, 67 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện các phong trào của huyện. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú tổ chức 

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền với Nhân 

                                        
(54) Cấp huyện 03 lượt; cấp xã 75 lượt. 
55 Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp đến công tác và thực hiện nhiệm vụ Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Tân Sơn; Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Sơn đến công tác và thực hiện nhiệm vụ Giáo viên Trường 

Mẫu giáo Ngọc Biên; Giáo viên Trường Mẫu giáo Ngọc Biên đến công tác và thực hiện nhiệm vụ Giáo viên 

Trường Mẫu giáo Hàm Tân; Giáo viên Trường Tiểu học Long Hiệp B đến công tác và th ực hiện nhiệm vụ Giáo 

viên Trường Tiểu học Hàm Tân; Nhân viên Trường Tiểu học Hàm Giang B đến công tác và thực hiện nhiệm vụ 

Nhân viên Trường Trung học cơ sở Tập Sơn. 

56 Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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dân năm 2022 có 156 đại biểu tham dự. Kết quả tại buổi đối thoại có 12 đại biểu 

phát biểu, với 26 ý kiến. Đa số ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân được lãnh 

đạo Đảng ủy, UBND cấp xã giải trình, tiếp thu tại chỗ; đối với ý kiến góp ý về 

lãnh đạo, điều hành được ghi nhận để chỉ đạo thực hiện hoặc khắc phục. Thông 

qua đối thoại trực tiếp giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã lắng 

nghe, nắm bắt tư tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết ngay những 

vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm. Đồng thời, phát huy quyền và trách 

nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch 

vững mạnh. 

* Trong tháng 11/2022 Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo triển 

khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 

Tiến độ và tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi chưa đảm bảo chỉ tiêu so với tổng 

đàn; tình hình xuống giống rau màu và thả nuôi thủy sản còn ít; chuyển đổi từ 

đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi 

thủy sản còn thấp; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng 

công trình trái phép vẫn còn xảy ra, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các 

công trình, quyết toàn hoàn thành dự án , công tác rà soát, xử lý tình trạng lấn 

chiếm đất công còn chậm; giáo dục, ngăn chặn, xử lý tái lấn chiếm hành lang lộ 

giới và xây dựng không phép, trái phép từng  lúc chưa kịp thời; tình trạng khai 

thác, vận chuyển khoáng sản trái phép còn xảy ra.  Tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn 

yếu tố phức tạp; việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy còn 

nhiều… 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(57) và tiêm vắc xin cho các đối 

tượng theo kế hoạch. 

                                        
(57)Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc đính chính 

Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với 

người mắc Covid-19; Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng 

dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid-19; Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế 

đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ -CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”; 

Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị Covid-19 ở trẻ em; Công văn số 1110/SYT-NVY ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc điều chỉnh 

định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần; Quyết định số 

4196/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 

04/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi 
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 2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con 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, tập trung việc đưa cây màu luân canh trên đất trồng lúa, 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền, hướng dẫn bà con 

chăm sóc tốt diện tích lúa vụ Thu đông 2022 và xuống giống rau, màu phục vụ 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình, hướng 

dẫn nông dân phòng, trị sâu bệnh trên cây trồng; thường xuyên kiểm tra các đê 

bao, bờ bê xung yếu, gia cố kịp thời không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

của bà con nông dân. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch 

bệnh lở mồm long móng, bệnh dại, dịch tả heo Châu Phi, viêm da nổi cục ở bò. 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin và phun xịt tiêu độc khử trùng, thực hiện 

“Tháng tổng vệ sinh, khử trung, tiêu độc môi trường” cho đàn vật nuôi theo kế 

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

hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây 

dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2022; tổ chức tiếp xúc với các hộ dân để tháo 

gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn chỉnh công tác lựa chọn 

kế hoạch nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch 

năm 2022, vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các 

công trình đáp ứng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. 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. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu thuế, quan tâm nuôi dưỡng các nguồn thu; 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình và 

quyết toán hoàn thành các dự án đã tất toán; quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết 

kiệm chi và chi đúng theo dự toán được phê duyệt. 

4. Tiếp tục 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 nghiêm các công 

trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, công trình xây dựng không phép, 

trái phép; kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền, 

                                                                                                                          
tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm dừng áp 

dụng khai báo y tế nội địa 
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hướng dẫn các hộ dân khắc phục đấu nối đuôi không đảm bảo an toàn và hướng 

dẫn biện pháp kỹ thuật trong sử dụng đối với các thiết bị điện. Phối hợp Sở 

Công thương (chủ đầu tư) xây dựng phương án bảo vệ thi công kéo dây từ vị trí 

cột 95 đến vị trí cột 98 thuộc công trình Trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường 

dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (đoạn đi qua huyện Trà 

Cú) và phương án bồi thường phần cây trái hoa nằm trong hành lang an toàn 

lưới điện và một số vị trí đất ảnh hưởng trong công trình; rà soát tiêu chí 4 về 

điện, tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo bộ tiêu chí quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

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. Tiếp tục phối hợp 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Nam Bộ triển khai thực hiện 

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallussp) tại 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của địa phương. 

Thường xuyên 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; tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả Đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025 

tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực 

văn hóa, du lịch. Thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các tôn giáo và đồng bào dân tộc tổ chức các lễ 

hội truyền thống. Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tốt vai trò người có uy 

tín trong đời sống xã hội hàng ngày nơi cư trú; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất 

để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong việc tham gia quản lý Nhà 

nước, quản lý xã hội tại địa phương nơi cư trú. 

6. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học 

ngay từ đầu năm; tiếp tục hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo kế 

hoạch, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Kiểm tra chuyên ngành công tác quản 

lý  các đơn vị trường THCS Tân Sơn, Tiểu học Tân hiệp A, Tiểu học Đại An A, 

Mẫu giáo Tân Sơn, Mẫu giáo Ngọc Biên, Tư thục Hướng Dương. Tổ chức hội 

thi giải Toán trên máy tính cầm tay, khoa học kỹ thuật cấp huyện bậc THCS . 

Nâng chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông; Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; phát huy vai trò của Hội 

Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 
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2022. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… 

7. Hoàn chỉnh hồ sơ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; chỉ đạo thực 

hiện thống kê đât đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023; tăng cường 

công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường gắn 

với tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho nhân dân; xử lý lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện trong năm 

2022; chỉ đạo thực hiện công tác giám sát kiểm tra công tác thu gom rác đối với 

đơn vị thu gom; thực hiện cải tạo, mở rộng bãi rác Long Hiệp để tạm chứa lượng 

rác phát sinh trong thời gian bãi rác huyện ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt; 

chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc khai thác, bảo vệ môi trường và xử 

lý vi phạm trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ 

việc tranh chấp đất đai còn tồn đọng trên địa bàn huyện. 

8. Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng; thực hiện tốt công tác quốc phòng 

quân sự địa phương. Tiếp tục theo dõi các hoạt động “Tết Quân – Dân năm 

2023” tại xã An Quảng Hữu. Nâng cao chất lượng nội dung, biện pháp xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, vùng dân 

cư, điều kiện kinh tế - xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong 

tình hình mới gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, xã, thị trấn, ấp, khóm an 

toàn về an ninh trật tự; xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm sát 

hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, địa phương. Thường xuyên tuyên 

truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy. Làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng 

cháy, chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, chợ, khu vực đông dân cư.  

9. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà 

nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức khảo sát sự hài 

lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Kiểm tra công tác cải cách 

hành chính năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; 

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

quyền. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý 

và điều hành; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả. 

Thực hiện ký số đúng quy trình; duy trì công tác tiếp công dân, đề cao trách 
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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 

 



PHỤ LỤC  
(kèm theo Báo cáo số 416/BC-UBND, ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 
 

Stt Nội dung Chỉ tiêu 

Kết quả 

thực hiện tháng 

11/2022 

Nâng lên 
Tỷ lệ so kế 

hoạch (%) 
Ghi chú 

I KINH TẾ 

 

- Xuống giống lúa vụ Thu Đông – Mùa 

năm 2022 
13.500 ha 12.483,06 ha 12.483,06 ha 92,47% Dứt điểm 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày 

và cây hàng năm khác 
8.967 ha 

Xuống giống 

752,15 ha 
9.887,35 ha 110,26%  

- Diện tích thả nuôi thủy sản 1.470 ha 165,6 ha 1.451,22 ha 98,72%  

- Sản lượng thả nuôi thủy sản 52.680 tấn 4.786 tấn 47.462,65 tấn 90,1%  

- Sản lượng khai thác thủy sản 27.320 tấn 2.108,05 tấn 28.823,13 tấn 105,5%  

2 Thu nhập bình quân đầu người/năm 53 triệu đồng 
57,6 triệu đồng 57,6 triệu 

đồng 
108,68%  

3 Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 3.570 tỷ đồng 970 tỷ đồng 3.615 tỷ đồng 101,26% 
Tăng 31,5% 

(865 tỷ đồng) 

4 
Xây dựng xã nông thôn mới 03 xã 03 xã 03 xã  100%  

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 01 xã 0 0 0%  

5 Phát triển doanh nghiệp 30 doanh nghiệp 02 doanh nghiệp 42 doanh 140% Tăng 11 
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Stt Nội dung Chỉ tiêu 

Kết quả 

thực hiện tháng 
11/2022 

Nâng lên 
Tỷ lệ so kế 

hoạch (%) 
Ghi chú 

nghiệp doanh 

nghiệp 

6 Thu nội địa 54,4 tỷ đồng 3,78 tỷ đồng 66,9 tỷ đồng 122,98%  

II CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI 

7 

Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi:      

- Mẫu giáo 82% 
 

85,42% 104,17% 
Tăng 

13,37% 

- Tiểu học 99,8%  100% 100,2% Tăng 0,3% 

- Trung học cơ sở 98,5%  98,55% 100,05% Tăng 0,01% 

8 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 64,44%  64,46% 100,03% Tăng 0,21% 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, 

chứng chỉ 
30,85% 

 
31,12% 100,88% Tăng 0,45% 

Tạo việc làm mới 3.000 lao động 
 3.644 lao 

động 
121,47% 

Giảm 1.466 

lao động 

Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng 
140 lao động 11 lao động 123 lao động 87,86%  

9 
Xây dựng thị trấn Định An đạt tiêu chí 

văn minh đô thị 
01 tiêu chí 

 
02 tiêu chí 200%  

10 Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân 13,66  13,3 97,36%  
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Stt Nội dung Chỉ tiêu 

Kết quả 

thực hiện tháng 
11/2022 

Nâng lên 
Tỷ lệ so kế 

hoạch (%) 
Ghi chú 

giường/vạn dân giường/vạn 

dân 

Tỷ lệ  bác sĩ/vạn dân 
6,4 bác sĩ/vạn 

dân 

 5,7 bác sĩ/vạn 

dân 
89,7% 

Giảm 0,65 

bác sĩ 

11 Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế 98,9% 
 

88,86% 98,85% 
Giảm 

13,61% 

12 

Tỷ lệ tham gia BHXH trong tổng số lao 

động (trong đó BHXH tự nguyện đạt 
3,04% lực lượng LĐXH). 

16,49% 

 16,49% 

(BHXH tự 

nguyện 

3,04%) 

100% 

(BHXH tự 

nguyện 

100%) 

 

13 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp 

cận đa chiều  
1,86% 

 
4,78% 256,99% Tăng 2,73% 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc 

Khmer (so với hộ Khmer) 
1,84% 

 
5,59% 303,8% Tăng 3,24% 

14 
Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an 
toàn 

99,55% 
 

99,6% 100,05%  

III CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

15 
Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh 100%  100% 100% Giữ vững 

Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch 76%  76% 100% Tăng 0,97% 

16 Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 91%  92% 101,1% Tăng 1% 
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Stt Nội dung Chỉ tiêu 

Kết quả 

thực hiện tháng 
11/2022 

Nâng lên 
Tỷ lệ so kế 

hoạch (%) 
Ghi chú 

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế được xử lý 100%  100% 100% Giữ vững 

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 71%  75% 105,6% Tăng 4% 

IV CÁC CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG – AN NINH 

17 
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội 

Giữ vững Giữ vững Giữ vững 100%  

18 

Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh 

trật tự 
90% 

 
   

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp an toàn về an ninh trật tự 
95% 

 
   

19 
Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về 

quốc phòng, an ninh 
100%  100% 100% Giữ vững 
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