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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 
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; về giảm nghèo bền vững; 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; giải ngân vốn đầu tư công; Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị cơ sở 
vật chất khai giảng năm học 2022-2023… 

Thu ngân sách nội địa đến ngày 24/8 được 5,04 tỷ đồng, nâng lên 41,62 tỷ 
đồng, đạt 76,51% kế hoạch; tổng chi ngân sách 52,43 tỷ đồng, nâng lên 412,98 

tỷ đồng(1). Phát triển mới 08 doanh nghiệp, nâng lên 35/30 doanh nghiệp, đạt 
116% kế hoạch. Thực hiện triển khai áp dụng hóa hơn điện tử trên địa bàn 

huyện, đến nay có 265/227 người nộp thuế, đạt 116,7% kế hoạch. Đưa 09 lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng lên 93/140 lao 

động, đạt 66,4% kế hoạch. Tạo việc làm mới cho 3.644 lao động, đạt 121,47% 
kế hoạch. 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8: 

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(2),... Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng 

                   
(1) Ngân sách huyện 341,4 tỷ đồng, ngân sách xã 71,49 tỷ đồng. 

(2)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 
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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. 

Trong tháng có 04 trường hợp dương tính với SARS-CoV-23, nâng lên đến 

nay có 9.827 trường hợp F0 (thuộc địa bàn huyện 9.793, địa phương khác 34), 01 

trường hợp tử vong4, nâng lên đến nay có 51 trường hợp tử vong5, 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, trong tháng đã tiêm ngừa được 

26.032 liều vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi trở lên (đạt 

100% kế hoạch phân bổ vắc xin đợt), trong đó: mũi 1: 4.215 liều, mũi 2: 1.015 
liều, mũi 3: 2.899 liều, mũi 4: 17.903 liều, nâng lên đã tiêm ngừa được 374.646 

liều vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 05 - 18 tuổi trở lên, trong đó: mũi 1: 

133.728 liều, mũi 2: 120.292 liều, mũi 3: 92.530 liều; mũi 4: 28.096 liều, cụ thể: 
Tiêm ngừa cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 29.329 liều, trong đó: Mũi 1: 16.190 

liều, đạt 91%; mũi 2: 13.139 liều, đạt 81,16%. Tiêm ngừa cho người dân từ 12 - 17 

tuổi: 39.038 liều, trong đó: Mũi 1: 15.217 liều, đạt 93,23%; mũi 2: 14.847 liều, đạt 
97,57%, mũi 3: 8.974 liều, đạt 60,44%. Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên: 

306.279 liều, trong đó: Mũi 1: 102.321 liều, đạt 99,8%; mũi 2: 92.306 liều, đạt 

90,21%; mũi 3: 83.556 liều, đạt 90,52%; mũi 4: 28.096 liều, đạt 33,63%.  

2. Về phát triển kinh tế: 

2.1. Tài chính - tín dụng: 

Đầu tư tín dụng cho 1.165 hộ vay vốn, số tiền 179,38 tỷ đồng, nâng lên 

18.061 hộ, số tiền 1.471,17 tỷ đồng, tổng dư nợ 2.369,1 tỷ đồng, trong đó:  

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cho vay 680 hộ, số 

tiền 108,4 tỷ đồng, nâng lên 5.311 hộ, số tiền 858,8 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.207,8 
tỷ đồng.   

- Ngân hàng BIDV Trà Vinh: Cho vay 44 hộ, số tiền 41,9 tỷ đồng, nâng 
lên 585 hộ, số tiền 261,5 tỷ đồng, tổng dư nợ 323,7 tỷ đồng. 

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Giải ngân vốn 
vay cho 427 hộ, số tiền 8,41 tỷ đồng, nâng lên 10.138 hộ, nâng lên 141,87 tỷ 

đồng, tổng dư nợ 646,9 tỷ đồng.    

                                                        
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 1867/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên 

địa bàn huyện Trà Cú; Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm dừng áp 

dụng khai báo y tế nội địa 
3 Xã Hàm Tân 03 trường hợp, Ngãi Xuyên 01 trường hợp  
4 Xã Hàm Tân 
5Hàm 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 08, thị trấn Định  An 02, Hàm Tân 01 
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- Các Quỹ tín dụng: Cho vay 184 hộ, số tiền 20,67 tỷ đồng, nâng lên 
2.027 hộ, số tiền 209 tỷ đồng, tổng dư nợ 190,71 tỷ đồng. 

+ Quỹ tín dụng thị trấn Trà Cú: Cho vay 113 hộ, số tiền 15,15 tỷ đồng, 
nâng lên 1.183 hộ, số tiền 153,43 tỷ đồng, tổng dư nợ 116,16 tỷ đồng. 

+ Quỹ tín dụng Long Hiệp: Cho vay 34 hộ, số tiền 1,41 tỷ đồng, nâng lên 

521 hộ, số tiền 27,93 tỷ đồng, tổng dư nợ 26,06 tỷ đồng. 

+ Quỹ tín dụng Đại An: Cho vay 37 hộ, số tiền 4,11 tỷ đồng, nâng lên 323 

hộ, số tiền 27,72 tỷ đồng, tổng dư nợ 48,49 tỷ đồng. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản: 

a) Sản xuất nông nghiệp:  

- Trồng trọt:  

+ Cây lúa: Tuyên truyền, vận động nông dân chăm sóc lúa Hè Thu năm 
2022; Hiện lúa Hè thu đang phát triển tốt, giai đoạn chín 12.323 ha, thu hoạch 

được 1.803 ha, nâng lên 2.147 ha, năng suất 4,8 tấn/ha, sản lượng 10.305,6 
tấn/73.695 tấn, đạt 13,9% so kế hoạch; Xuống giống màu được 119,7 ha6, nâng 

lên 8.119,7 ha/10.336 ha, đạt 78,55%. Tuy nhiên, do mưa lớn làm lúa bị đổ ngã 
với diện tích 905,8 ha, tỷ lệ 10-30%; triển khai lịch xuống giống lúa vụ Thu 

Đông, Mùa năm 2022. 

+ Cây màu: Xuống giống cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày được 
596,7 ha, nâng lên 7.885,84 ha, đạt 76,29% kế hoạch7. Thu hoạch 9.325 tấn rau 

màu, nâng lên 91.623,15 tấn, đạt 60,62% kế hoạch8. 

- Chăn nuôi: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm(9); 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn (heo) và 

sản phẩm từ heo. 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 6.347,82  tấn, 

nâng lên 57.482,58 tấn, đạt 71,85% kế hoạch (10).Thả nuôi 21,12 triệu con thủy 
sản các loại (833 hộ), diện tích nuôi 88,3 ha, nâng lên 265,78 triệu con (5.529 hộ), 

                   
6 Cây màu xuống giống 110 ha, nâng lên 5.730 ha; cây công nghiệp và cây hàng năm khác 9,7 ha, nâng lên 

2.389,9 ha 
7 màu lương thực 132 ha nâng lên 1.414,5 ha, đạt 70,02% kế hoạch; màu thực phẩm 427,1 ha nâng lên 4.104,05 

ha, đạt 75,74% kế hoạch; cây công nghiệp ngắn và cây hàng năm khác 37,6 ha nâng lên 2.367,29 ha, đạt 81,68% 

kế hoạch 
8màu lương thực 1.333 tấn nâng lên 23.103 tấn, đạt 109,29% kế hoạch, màu thực phẩm 7.992 tấn , nâng lên 

68.520,15 tấn, đạt 52,7% kế hoạch 

(9)tiêm phòng vắc xin các loại cho đàn vật nuôi được 61.000 liều nâng lên 183.500 liều; tiêm phòng vắc xin lở 

mồm long móng cho 12.095 con gia súc (3.617 hộ) nâng lên 21.031 con (4.175 hộ); tiêm phòng vắc xin phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục ở bò được 5.325 con (1.336 hộ) nâng lên 7.400 con (1.856 hộ); kiểm dịch động vật 

và kiểm soát giết mổ được 3.090 con gia súc nâng lên 21.452 con . 

(10)Cá lóc 3.483,1 tấn, nâng lên 27.136,5 tấn; tôm thẻ chân trắng 226,9 tấn, nâng lên 4.030,6 tấn, tôm sú 7,2 tấn, 

nâng lên 22,8 tấn, cua biển 2,29 tấn, nâng lên 15,7 tấn, cá các loại 24,5 tấn, nâng lên 3.985,6 tấn; khai thác biển 

2.559,86 tấn nâng lên 21.576,04 tấn, khai thác nội đồng 43,97 tấn nâng lên 689,24 tấn. 
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diện tích nuôi 1.001,97 ha, đạt 68,16% kế hoạch(11). Phối hợp Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh xác minh vụ việc đào ao nuôi tôm xâm phạm vào đất công12.  

c) Thủy lợi nội đồng:  

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người 
dân trục vớt lục bình trên các tuyến kênh, rạch với diện tích 84.360m2 và thường 

xuyên theo dõi, thông tin diễn biến tình hình độ mặn cho nhân 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. Phối hợp Chi cục Thủy lợi nghiệm thu đưa vào 
sử dụng công trình kênh Trà Kha, xã Đại An. 

2.3. Xây dựng nông thôn mới:    

- Trong tháng đăng ký thêm 910 hộ nông thôn mới, nâng lên 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 

92,75% số hộ đăng ký. Ấp nông thôn mới: Đến nay có 115/115 ấp đăng ký thực 
hiện đạt chuẩn ấp nông thôn mới13, đạt 100% (dự kiến tháng 10/2022 tổ chức xét 

ấp đạt chuẩn nông thôn mới). Xác nhận xã Ngãi Xuyên và Kim Sơn hoàn thành 
tiêu chí 9; xã Ngãi Xuyên hoàn thành tiêu chí 10 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025; kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã 
nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại các xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, 
Hàm Giang và Tập Sơn.  

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

+ Xã nông thôn mới: Có 12/15 xã chưa đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó 02 xã có 2 - 

3 tiêu chí chưa đạt (Ngọc Biên, Phước Hưng); 07 xã có 5 tiêu chí14 chưa đạt (Đại 
An, Tân Sơn, Định An, Long Hiệp, Hàm Tân, An Quảng Hữu, Tân Hiệp); 03 xã 

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

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

vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 (xã Ngãi Xuyên đạt 16/19 tiêu chí, 
còn lại 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 13, 15, 17; xã Kim Sơn đạt 15/19 tiêu 

chí, còn lại 04 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 10, 13, 15, 17; xã Hàm Giang đạt 
14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 9, 10, 13, 15, 17). 

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

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

chưa đạt. 

                   
(11)  Cá lóc 12,54 triệu con nâng lên 81,56 triệu con, tôm thẻ 7,83 triệu con nâng lên 171,95 triệu con, cá các loại 

750.000 con nâng lên 2,74 triệu con. 
12 khóm 2, thị trấn Định An 
(13) Năm 2021: Công nhận 115 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, đạt 100%. 
14 Tiêu chí 11, 12, 13, 15, 17 
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- Kết quả rà soát các tiêu chí huyện nông thôn mới: Đạt 3/9 tiêu chí(15) 
gồm tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện). Còn lại 6 
tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 5 (Y tế - Văn hóa - Giáo 

dục), tiêu chí 6 (Kinh tế), tiêu chí 7 (Môi trường), tiêu chí 8 (Chất lượng môi 
trường sống), tiêu chí 9 (Hệ thống chính trị - An ninh trật tư - Hành chính công). 

 2.4. Kinh tế và Hạ tầng: 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 

54,12 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 
541,12 tỷ đồng, đạt 76,88% kế hoạch (tăng 23,68% so cùng kỳ). Phát triển mới 
66 hộ sử dụng điện, nâng tổng số toàn huyện có 41.126 hộ sử dụng điện, chiếm 

99,58% tổng số hộ toàn huyện, trong đó có 40.918 hộ sử dụng điện an toàn, 
chiếm 99,49% tổng số hộ sử dụng điện. Làm việc với Điện lực và Điện Nông 

thôn về việc phát hoang cây xanh nhằm đảm bảo an toàn đường dây hạ thế tại ấp 
Chợ, xã Tân Sơn; Phối hợp Sở Công thương làm việc với hộ dân ngụ ấp Bảy 

Xào Chót, xã Kim Sơn về việc trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại vị trí 
dịch chuyển trụ 97 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). 
Đến nay, qua làm việc chủ hộ tại vị trí đất đã thống nhất giao mặt bằng để triển 

khai thi công công trình vị trí móng trụ 97 đã dịch chuyển. 

- Bàn giao mặt bằng thi công duy tu, sửa chữa các công trình trên địa bàn 

huyện(16); phối hợp Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ sửa chữa cầu Ba So, xã 
Long Hiệp, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Chống thấm mặt 
đường Đường huyện 27 (km00+000 - km1+500) thuộc xã Tân Sơn và An Quảng 

Hữu, huyện Trà Cú; dậm vá ổ gà đảm bảo giao thông các tuyến Quốc lộ, đường 
tỉnh, đường huyện trên địa bàn. Phối hợp Cục Quản lý đường bộ IV.4 lập biên 

bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng xây dựng hàng 
rào vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khóm 7, thị trấn Định 

An. 

- Chỉ đạo xã Hàm Giang chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên 

tuyến đường trên địa bàn xã với chiều dài 2,5km. Chỉ đạo các xã, thị trấn gửi hồ 
sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 2) năm 2022; hướng 

dẫn hộ kinh doanh Trì Cảnh và hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp xây dựng hồ 
sơ, thủ tục đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp khu vực; Trao đổi trực tiếp với 02 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 
và sản xuất bánh bò17 về hướng dẫn xây dựng hồ sơ tham gia đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP. phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật Trường Đại học 
Trà Vinh khảo sát trực tiếp hồ sơ sản phẩm OCOP đăng ký mới và nâng sao năm 

                   
(15) 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).  
(16) Sửa chữa đường Hai Bà Trưng, thị trấn Trà Cú; sửa chữa đường Mậu Thân và đường vào Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị huyện, thị trấn Trà Cú; sửa chữa đường 19/5 và đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Trà Cú; 

sửa chữa hệ thống thoát nước các tuyến đường nội ô thị trấn Định An; sửa chữa hệ thống thoát nước các tuyến 

đường nội ô thị trấn Trà Cú; sửa chữa đường 2/9, thị trấn Trà Cú; sửa chữa đường Nguyễn Huệ, thị trấn Trà Cú; 

sửa chữa đường cặp chợ và Nhà văn hóa thị trấn Định An; sửa chữa nhà văn hóa thị trấn Định An.  
17 Xã Kim Sơn 
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2022 của được 09 cơ sở/10 sản phẩm18; 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.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có 
công với cách mạng theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, tính đến nay có 217/233 căn xây dựng hoàn thành19, 01 căn xây mới dự 
kiến tháng 9 triển khai xây dựng, 05 hộ hưởng lợi đã chết huyện đã triển khai 

cho con của hộ xây dựng20, tiến độ đạt 10-50%, giải ngân 7,07 tỷ đồng, còn lại 
10 căn21 chưa xây dựng. Phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ cải thiện nhà 

ở theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2) 
năm 2022, đến nay đã triển khai giải ngân vốn cho 53 hộ22/147 hộ, tổng kinh phí 

2,65 tỷ đồng.  

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản: 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, triển khai thi công 37 công 
trình, tổng kế hoạch vốn 98.900 triệu đồng; đến ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh (đợt 1) năm 2022 được 54.000 triệu 

đồng, vốn chuyển tiếp năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 4.415 triệu đồng, vốn 
đầu tư đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới 30.000 triệu đồng, vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 50.010 triệu 

đồng, nâng tổng số 86 công trình, tổng kế hoạch vốn 237.325 triệu đồng. Giải 
ngân vốn đến ngày 15/8/2022, số tiền 95.659 triệu đồng, đạt 40,3% kế hoạch (tỷ 

lệ giải ngân vốn giảm do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm các nguồn vốn). 
Cụ thể: 

- Tiến độ thực hiện các dự án năm 2022: Thi công hoàn thành 31 công 
trình, đang triển khai thi công 06 công trình, bàn giao mặt bằng thi công 01 công 

trình khởi công mới. 

- Tiến độ thực hiện các dự án xây dựng xã nông thôn mới và huyện nông 

thôn mới: Quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án; đã hoàn chỉnh công tác lập 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 21 dự án. 

- Tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới (bổ sung mới): Đang thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư và trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 18/18 công trình. 

                   
18 xã Phước Hưng, Tập Sơn, An Quảng Hữu, Long Hiệp, Ngọc Biên, Hàm Giang, Đại An  
19 xây mới 66 căn, sửa chữa 151 căn 
20 Công văn số 816/UBND-TH ngày 01/8/2022 của UBND huyện Trà Cú  

21 03 hộ không nhận, 03 hộ không nhận sửa chữa xin chuyển xây dựng mới, 01 hộ không có đất để xây dựng, 01 

hộ do mâu thuẫn gia đình nên không có đất để xây dựng, 01 hộ không có ở địa phương xã nhiều lần liên hệ với 

hộ nhưng chưa được; 01 hộ có diện tích đất ao trong năm 2022 hộ không san lấp mặt bằng kịp để xây dựng. 
22 Tân Sơn 03 hộ, Ngãi Xuyên 22 hộ, Lưu Nghiệp Anh 05 hộ, Hàm Giang 11 hộ, Thanh Sơn 04 hộ, Long Hiệp 

08 hộ 
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- Tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đang thực 

hiện thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình phê duyệt báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật  10/10 công trình. 

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 17.487 lượt người, nâng lên 101.707 lượt người. 
Mắc mới 23 ca bị bệnh sốt xuất huyết, nâng lên 50 ca (tăng 09 ca so cùng kỳ). 

Phát hiện 08 ổ dịch mới23, nâng lên 19 ổ dịch24. Giám sát chỉ số BI của 17 ấp/17 
xã, kết quả đều <30. 09 ca tay chân miệng, nâng lên 31 ca (giảm 36 ca so cùng 

kỳ). Tổng số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều 173 trẻ, nâng lên 1.112 trẻ, trẻ sơ 
sinh tiêm vắc xin viêm gan B là 93 liều, nâng lên 843 liều, tiêm ngừa uốn ván sơ sinh 

cho phụ nữ có thai 164 liều, nâng lên 1.118 liều, viêm não Nhật Bản - B mũi 2 là 166 
liều, nâng lên 1.191 liều, mũi 3 là 163 liều, nâng lên 1.195 liều. Sởi - Rubell 178 trẻ, 

nâng lên 1.352 liều. 

3.2. Giáo dục và Đào tạo: 

Triển khai Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tiếp 

Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công tác dạy và học tiếng 
Khmer tại các điểm chùa hè 2022 tại các điểm chùa trong huyện; ; Phối hợp với 

Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 24 lớp sinh hoạt chính trị hè cho 1.568 cán bộ, 
giáo viên; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng sách giáo khoa 

cho 82 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn25. Phối hợp với Công ty sách 
Phương Nam tặng 100 bộ sách cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn trong huyện (Tiểu học 60 bộ, THCS 40 bộ). Tổ chức tập huấn cho cán bộ 
quản lý và giáo viên các đơn vị trường mầm non và tiểu học: sử dụng phần 

mềmVnEdu, giáo dục hoà nhập, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 
3 và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 3, lớp 4 vùng dân tộc thiểu số trong 

năm học 2022-2023. Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư công nghệ ESOFT tổ 
chức tập huấn và giải đáp thắc mắc trong qua trình thực hiện hệ thống quản lý và 
số hoá minh chứng phổ cập giáo dục cho các đơn vị trường. Phân công cán bộ 

quản lý và công chức tham gia tập huấn về công tác giáo dục hòa nhập tại tỉnh 
Kiên Giang.  

3.3. Khoa học và công nghệ: 

Phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh cấp 02 bộ 

cân đối chứng cho chợ Phước Hưng và chợ Trà Cú; tiếp tục phối hợp Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh, Hợp tác xã Nông 

                   
23 Định An 01, Hàm Giang 01, Phước Hưng 01, Ngãi Xuyên 01, Định An 01, Đại An 01, Tập Sơn 02 
24Xã Định An 03, Ngãi Xuyên 03, An Quảng Hữu 04, Đại An 06, Hàm Giang 01, Tập Sơn 02 
25 Tiểu học 42 bộ, THCS 22 bộ, THPT 18 bộ 
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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”, ngày 11/8/2022 đã tổ chức nghiệm thu mô hình của 06 hộ thuộc 2 xã Kim 
sơn và Lưu Nghiệp Anh, giá trung bình 150.000 đồng/kg, trọng lượng trung 
bình 15-20 con/kg, tổng số tôm thu hoạch 3.825 kg; 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; dự hội thảo khoa học 

công bố kết quả nghiên cứu của đề tài “Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh 
tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục v ụ sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” . Qua thực hiện đề tài đã tạo được 
vùng nguyên liệu phục vụ cho các làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho bà con nông dân.  

3.4. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người cao 
tuổi thuộc hộ cận nghèo được xác định thật sự khó khăn nhà ở, kết quả 365 hộ 

(hộ nghèo nhóm 1 có 37 hộ, hộ nghèo nhóm 2 có 327 hộ, hộ người cao tuổi 
thuộc hộ cận nghèo nhóm 1 có 01 hộ), tổng kinh phí 14.890 tỷ đồng. Chỉ đạo 
các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vốn năm 2023 thực hiện chính sách cải thiện nhà 

ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, kết quả có 549 hộ có nhu cầu với tổng kinh phí 27,45 tỷ 

đồng (trong đó hộ nghèo 104 hộ, hộ cận nghèo 445 hộ). Đưa 14 đối tượng có 
công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung ở thành phố Đà Nẵng. Chỉ đạo các 

xã, thị trấn rà soát người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng 
là người dân tộc thiểu số, kết quả 176 đối tượng. Phê duyệt danh sách chi hỗ trợ 

hộ nghèo bảo trợ xã hội là người đủ 60 tuổi trở lên tháng 7, tháng 8/2022 cho 
124 người, với số tiền 248 triệu đồng. Thẩm định 01 hồ sơ thần kinh - tâm thần 

mức độ nặng ở xã Tân Hiệp và đề nghị Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 
đối tượng. Chi trả mai táng phí cho 09 đối tượng có công với cách mạng, số tiền 

136,96 triệu đồng. Chi trả một lần thờ cúng liệt sĩ cho 1.231 đối tượng, số tiền 
1.723,4 triệu đồng. Trợ cấp thường xuyên tháng 8/2022 cho 887 đối tượng người 
có công với cách mạng, số tiền 1.403,2 triệu đồng, 5.256 đối tượng bảo trợ xã 

hội, số tiền 2.713,41 triệu đồng. Ban hành Kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 
2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện. 

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 và bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ. Khảo sát nhà văn hóa các ấp phục vụ công tác xây dựng nông thôn 
mới và nông thôn mới nâng cao tại xã Tập Sơn và Kim Sơn. Giám sát mô hình 

tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và mô hình phòng chống 
bạo lực gia đình đợt 2/2022 tại các xã, thị trấn. Tổ chức tập luyện Teakwondo và 
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tuyển chọn vận động viên tham dự môn bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao 
tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022. Tham dự giải Taekwondo Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022, kết quả đạt 04 huy chương vàng, 
05 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. Trong tuần có khoảng 485 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 215 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 89 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: 

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

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trà Cú. Tổ 
chức và rà soát lại đối tượng hưởng lợi Dự án 1 và Dự án 3 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 có 941 hộ có nhu cầu hỗ trợ 
đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt; tổng kinh phí 51.241 

triệu đồng26, Dự án 3 dự kiến thực hiện 30 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo 
chuỗi giá trị, có 765 hộ hưởng lợi và đầu tư hỗ trợ Dự án trồng dược liệu quý 

diện tích 300 ha, tổng nhu cầu kinh phí 292.475 triệu đồng27. Giải ngân vốn sửa 
chữa 05 nhà hỏa táng cho 05 chùa Khmer trên địa bàn huyện, tổng kinh phí  670 

triệu đồng, chùa Phnô Đung, xã Đại An; Chùa Tháp, xã Tập Sơn; chùa Thcâu, 
xã Kim Sơn; chùa Xoài Dột, xã Lưu Nghiệp Anh và chùa Leng (Bô Thi Bưng) 

xã Tân Sơn, đã giải ngân được 500,3 triệu đồng cho nhà thầu đạt 74,67% tổng số 
vốn kế hoạch. 

- Tổ chức sơ kết công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến tôn 
giáo trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Tổ công tác huyện tiến hành tiếp xúc, xác 
minh, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp để thực hiện trong thời gian tới đối với 03 

vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện (Ban Hộ tự chùa Vinh Sơn xã 
Ngọc Biên và các hộ dân; Trụ trì và Ban Quản trị chùa Leng (chùa Bô Thi 

Bưng), xã Tân Sơn và hộ dân; 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:  

                   
26 vốn Trung ương: 22.523 triệu đồng; vốn địa phương 1.964 triệu đồng; vay NHCSXH 26.754 triệu đồng  
27 vốn Trung ương 74.875 triệu đồng; vốn địa phương 12.000 triệu đồng;  vốn vay NHCSXH 113.600 triệu đồng; 

vốn huy động khác 92.000 triệu đồng 
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Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc 
tình hình địa bàn. Tổ chức 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, 
180 lượt đồng chí tham gia, nâng lên đến nay 74 cuộc, có 1.020 lượt đồng chí 
tham gia. Xây dựng và triển khai Kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan cho lực 

lượng Tự vệ cơ quan huyện năm 2022; Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 
cho 04 xã: An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Tân Hiệp; huấn 

luyện tại chức cho sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp 17 đồng chí, nhân viên 
chuyên môn 08 đồng chí; điều động 05 sỹ quan dự bị, Đại đội 4, Tiểu đoàn 509, 

Trung đoàn 926 tham gia tập huấn, huấn luyện theo kế hoạch; chỉ đạo theo dõi 
các xã, thị trấn xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp ấp, chuẩn bị nguồn tuyển quân 

năm 2023, qua xét duyệt đạt 1.037 thanh niên. Chỉ đạo các xã, thị trấn xét duyệt 
nghĩa vụ quân sự cấp xã chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2023, đến nay có 02/17 

xã, thị trấn đã xét duyệt. Kiểm tra công tác Quốc phòng, quân sự địa phương 6 
tháng đầu năm 2022 đối với các xã, thị trấn. 

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 trật tự; 
đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và một số 
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuần tra đảm bảo an ninh trật tự 370 

cuộc, có 2.086 lượt đồng chí tham gia(28). 

- Thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên 
địa bàn: Thu nhận 3.076 hồ sơ cấp căn cước công dân; trả 6.523 thẻ căn cước 

công dân.  

- Trật tự xã hội: Xảy ra 02 vụ, nâng lên đến nay 13 vụ(29), so với tháng 

trước không tăng, không giảm. Tệ nạn xã hội: xảy ra 02 vụ, 08 đối tượng đánh 
bạc thắng thua bằng tiền, xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ, 08 đối tượng (giảm 

01 vụ so cùng kỳ. Bắt quả tang 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma 
túy, tang vật thu giữ 0,1783 gram ma túy, đã điều tra, xác minh làm rõ, khởi tố 

01 vụ/01 bị can (so với tháng trước giảm 01 vụ); xét nghiệm 33 đối tượng nghi 
vấn sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 15 trường hợp dương tính30, đưa đi 

cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng, cai nghiện tự nguyện 01 đối tượng. Kiểm tra 
khai thác cát 06 cuộc, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm; kiểm tra 08 

cuộc, gồm 10 điểm, 10 máy hoạt động kinh doanh “game bắn cá”, phát hiện 01 
trường hợp vi phạm không giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính số tiền 

12.500.000 đồng.  

- Tình hình tai nạn giao thông: Không xảy ra, so với cùng kỳ không tăng, 
giảm. Chỉ đạo tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 264 cuộc, phát hiện 59 

                   
(28) Phát hiện giải tán 05 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 08 điểm đánh bạc nhỏ, giáo dục tại chỗ 117 

lượt người, 01 trường hợp gây rối trật tự công cộng, 02 điểm hát karaoke quá giờ quy định, thu giữ 07 bộ xung 

điện đánh bắt cá. 
(29) 03 vụ trộm cắp tài sản; 02 vụ, 02 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 03 vụ cố ý gây thương tích; 03 vụ 

đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ. 
30 Xử phạt hành chính 07 trường hợp, xác định tình trạng nghiện 08 trường hợp. 
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trường hợp vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt 56 trường hợp (cảnh cáo 09 
trường hợp), số tiền 54,7 triệu đồng, còn lại giáo dục tại chổ.  

5. Tài nguyên - Môi trường:  

Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện 
công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; cấp 05 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, diện tích 0,32ha. Nâng tổng số đã cấp toàn huyện đến nay 96.797 giấy 
(thửa), diện tích 27.478,2ha, đạt 99,82% diện tích cần cấp giấy toàn huyện là 

27.528,39 ha. Ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có 
thu tiền sử dụng đất 06 hồ sơ, với tổng diện tích 1.292,5m2; thu hồi, hủy bỏ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai chủ sử dụng đất 02 hồ sơ; thu hồi 1213 
m2 đất, của 02 hộ gia đình31. 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 ủy32. 

- 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; 
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 

85,58% 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 61 lượt người dân(33); công tác hòa giải 

cơ sở: Nhận 07 đơn, đưa ra giải quyết 07 đơn (hòa giải thành 07 đơn). 

Chi cục Thi hành án dân sự tổng số giải quyết 1.067 việc (tháng trước 

chuyển sang 981 việc, thụ lý mới 86 việc), trong đó có điều kiện thi hành 772 
việc, đã giải quyết (thi hành xong) 66 việc, đạt 35,05% so tổng số việc có điều 

kiện thi hành, ủy thác 01 việc, chuyển kỳ sau 1.000 việc. 

7. Công tác nội vụ: 

Quyết định nâng lương và các phụ cấp theo lương cho 37 cán bộ, công 
chức, viên chức34. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng cho 

424 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đánh giá, xếp 

                   
31 01 hộ để thực hiện công trình xây dựng nhà văn hóa ấp Đồn Điền, xã Tập Sơn; 01 hộ để hỗ trợ cho hộ nghèo 

theo Quyết định 74 của Chính phủ. 
32trong tháng tổ chức các hoạt động được 134 cuộc; lực lượng tham gia 5.047 người (1.242 người dân) chiều 

dài thực hiện 98km, khối lượng rác thu gom 57m3. Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện 

được 966 cuộc; lực lượng tham gia 31.782 lượt người (trong đó 8.824 người dân), chiều dài thực hiện 

445.438km, lượng rác thu gom 212.840m3, cây xanh dọc các tuyến đường nâng tổng số hiện có 20.907 cây (hoa 

giấy, bông trang, cây điệp lùn, cây hoàng yến…), duy trì 2.900 cây dầu.  

(33) Cấp huyện 02 lượt; cấp xã 59 lượt 
34 Nâng thương thường xuyên 17 công chức, cán bộ, viên chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 04 người; 

nâng bậc lương trước thời hạn 03 cán bộ xã, viên chức; xếp lương cho 01 cán bộ xã;  
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loại chất lượng viên chức quản lý ngành giáo dục năm học 2021-202235. Thống 
nhất cho 05 giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc huyện Trà Cú 

chuyển công tác đến các huyện trong tỉnh Trà Vinh36. Tiếp nhận 01 viên chức 
của Trung tâm Văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến công 
tác tại huyện Trà Cú (nhận nhiệm vụ viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao huyện). Quyết định bổ nhiệm 01 chính trị viên và 04 chính trị viên 
phó; miễn nhiệm 04 chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã37. Quyết 

định xếp mức phụ cấp thâm niên  cho 03 cán bộ Dân quân tự vệ cấp xã.  Khắc 
phục những hạn chế, yếu kém năm 2021 và nâng cao các chỉ số thành phần 

thuộc Chỉ số PAR INDEX, SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 
Khen thưởng cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

các phong trào của huyện. 

* Trong tháng 8/2022 Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 
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: 
phát triển kinh tế một số lĩnh vực chưa chuyển biến mạnh; tiến độ thực hiện và 

nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm; tỷ lệ tiêm 
phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn thấp; dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều 
hướng gia tăng; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy 

ra, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình và xử lý lấn 
chiếm đất công còn chậm; việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tăng so 

cùng kỳ… 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 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(38) và tiêm vắc xin cho các đối 
tượng theo kế hoạch. 

                   

35 Hiệu trưởng 58 người (HTXSNV: 11 người, HTTNV: 47 người); Phó Hiệu trưởng 46 người (HTXSNV: 17 

người, HTTNV: 28 người, KHTNV: 01 người). 
36 Trường Tiểu học Tân Hiệp B, Trường Mẫu giáo Tân Hiệp chuyển công tác đến các trường học thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Châu Thành; Trường Trung học cơ sở Tân Sơn chuyển công tác đến các trường học 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Trường Tiểu học Ngọc Biên A chuyển công tác đến các trường 
học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải; Trường Mẫu giáo An Quảng Hữu chuyển công tác đến các 
trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè. 

37 Bổ nhiệm: Chính trị viên xã Tập Sơn; Chính trị viên phó : xã An Quảng Hữu, Phước Hưng, Kim Sơn, Thanh 

Sơn. Miễn nhiệm Chính trị viên phó: xã An Quảng Hữu, Phước Hưng, Kim Sơn, Thanh Sơn 

(38)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-
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 2. Tiếp tục triển khai lịch xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022. 
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. Thực hiện tốt công 
tác tiêm phòng vắc - xin và phun xịt tiêu độc khử trùng 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. Quan tâm xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và phát triển các sản phẩm OCOP.  

3. 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. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công 
trình thủy lợi nội đồng, thường xuyên kiểm tra các đê bao, bờ bê xung yếu, gia 

cố trước mùa mưa không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con 
nông dân. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục 

hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới. 

4. 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 và đẩy 

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

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

toán được phê duyệt. 

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. 

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 

                                                        
NVY ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid -19 và biện pháp y 

tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần; Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; 

Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội 

địa 
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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. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Kiểm tra, đánh giá cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh 
vực văn hóa, du lịch. 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. 

7. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, công tác huy động, 
tuyển sinh đầu cấp; nâng tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi, nhất là bậc THCS và 

THPT. 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. 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 tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện tại thị trấn 
Định An. Kiểm tra công tác chi trả người có công với cách mạng, đối tượng bảo 

trợ xã hội39. Tiếp tục thẩm định hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội (thường xuyên, 
mai táng phí). Đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2022. 

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. Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Tăng cường thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nhất là 

biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron.  

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; 

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn 
huyện; chỉ đạo rà soát, lập danh sách, đề xuất hướng xử lý đối với các thửa đất 

công bị lấn chiếm trên địa bàn huyện; Giám sát xử lý rác thải tại bãi rác của 
huyện, kiểm tra công tác thu gom rác đối với đơn vị thu gom; chỉ đạo xây dựng 
đề án đóng cửa bãi rác ngưng hoạt động tại xã Long Hiệp và thị trấn Trà Cú. 

Thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; 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. 

9. 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 

                   
39An Quảng Hữu, Hàm Giang, Lưu Nghiệp Anh 

https://suckhoedoisong.vn/bien-the-phu-ba5-cua-omicron-xam-nhap-vao-viet-nam-nguy-hiem-the-nao-cac-chuyen-gia-khuyen-cao-gi-169220629110603186.htm
https://plo.vn/tags/IGNhbyDEkWnhu4Nt/cao-diem.html
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nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm; tích cực tố giác, tham gia vây bắt tội 
phạm; huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch. Đồng thời thẩm tra, xác minh, 

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

10. 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 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 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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