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Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 5640/CV-THNV ngày 09/12/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 476-

CV/VPHU ngày 17/01/2023 của Văn phòng Huyện ủy Trà Cú về việc báo cáo 

tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Ủy ban nhân huyện báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán  

Quý Mão năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

Tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: 

Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023; Công văn số 5640/UBND-THNV ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Thông báo số 03/TB-UBND ngày 

05/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 476-CV/VPHU ngày 17/01/2023 

của Văn phòng Huyện ủy Trà Cú về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở 

ngành tỉnh.  

2. Về tình hình cung, cầu hàng hóa trong dịp Tết 

Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường không biến động nhiều do nguồn 

cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không có hiện tượng khan 

hiếm hàng hoặc tăng giá đột biến, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hoa, trái 

cây vẫn giữ mức của những ngày Tết, do có ít người bán và các tiểu thương đầu 

mối hầu hết chưa hoạt động; các loại bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả có nhiều mẫu 
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mã đa dạng, phong phú nhiều chủng loại phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, giá cả 

hợp lý. Giá thực phẩm chế biến và một số mặt hàng phục vụ Tết được đảm bảo, 

không có tình trạng khan hiếm hàng hoặc tăng giá đột biến. Do các cửa hàng Bách 

hóa xanh có chương trình bình ổn thị trường nên giá giữ ổn định. Những ngày 

giáp Tết giá thịt bò, thịt gà, thịt heo tại chợ tăng do sức mua tăng so với ngày 

thường; các loại bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả có nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú 

nhiều chủng loại phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, giá cả hợp lý. 

- Trong những ngày tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có 07 cửa hàng 

xăng dầu xin tạm ngừng hoạt động và đến nay các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 

huyện đã hoạt động trở lại bình thường. 

3. Về chăm lo Tết cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội 

- Tổ chức thăm và tặng 7.803 phần quà cho thân nhân người có công với 

cách mạng, gia đình chính sách với tổng số tiền 1,08 tỷ đổng1; 8.547 phần quà cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số tiền 3,6 tỷ đồng2; ngoài ra huyện còn tổ chức 

thăm và tặng quà cho 265 đối tượng khác nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023 với 

tổng số tiền 129,5 triệu đồng3. Phối hợp Hội người cao tuổi tỉnh thăm và chúc thọ 

cho 08 cụ tròn 100 tuổi (40 mét vải lụa, tiền mặt 12.000.000 đồng). Thực hiện chi 

trả trợ cấp tháng 01, 02 năm 2023 cho 6.374 đối tượng, số tiền 8,4 tỷ đồng4. 

- Tiếp nhận và cấp gạo hỗ trợ cho 24.418 người, với tổng số 366.270kg gạo5. 

Qua nắm tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho công nhân đang làm việc tại các 

công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cho thấy việc chi trả lương, thưởng đảm 

bảo kịp thời.  

4. Về hoạt động vận tải trong dịp Tết 

Chỉ đạo Ban quản lý Bến xe khách huyện sắp xếp, bố trí các phương tiện vận 

tải hành khách hoạt động đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng ứ 

đọng khách trong dịp tết Nguyên đán. Nhìn chung, các phương tiện chấp hành tốt 

hành trình, lịch trình không tranh giành khách gây mất an toàn giao thông. Từ ngày 

                                           
1 Tỉnh thăm và tặng quà cho 3.835 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với số tiền 

988.700.000 đồng; Huyện thăm và tặng quà tết cho 3.835 người có công và thân nhân người có công với cách 

mạng với số tiền 988.700.000 đồng, 82 vợ liệt sĩ tái giá với số tiền 41 triệu đồng, 31 gia đình chính sách với số 

tiền 31 triệu đồng, phối hợp với tỉnh thăm và tặng quà 20 gia đình chính sách, số tiền 20 triệu đồng. 
2 Tỉnh phân bổ quà cho 1.938 hộ nghèo, số tiền 969.000.000 đồng; huyện vận động 6.564 phần quà Tết với tổng 

số tiền 2.708.400.000 đồng (hộ nghèo 907 phần, số tiền 441.000.000 đồng; hộ cận nghèo 4.608 phần, số tiền 

1.841.700.000 đồng; hộ có hoàn cảnh khó khăn 1.049 phần, số tiền 425.700.000 đồng). 
3 23 đối tượng đang quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với số tiền 12,5 triệu đồng; 19 

học viên ở Cơ sở cai nghiện tỉnh với số tiền 10,5 triệu đồng và 20 đối tượng neo đơn sống tại chùa Long Hòa thị 

trấn Trà Cú, số tiền 10 triệu đồng; thăm chúc tết 23 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cha lẫn mẹ) với số tiền 

11,5 triệu đồng và 10 gia đình công nhân Công ty xây dựng môi trường với tổng số tiền 05 triệu đồng; thăm 160 

bệnh nhân nằm viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú với tổng số tiền 80 triệu đồng. 
4 849 người có công với cách mạng với số tiền 2.673.209.000 đồng; 5.399 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 

5.670.720.000 đồng và 126 đối tượng theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND tỉnh với số tiền 97.560.000 đồng. 
5 Hộ nghèo 1.938 hộ với 5.927 nhân khẩu, hộ cận nghèo 2.899 hộ với 11.004 nhân khẩu, đối tượng bảo trợ xã hội 

4.655 người, lao động mất việc làm trong - ngoài tỉnh 1.054 người, hộ gia đình khó khăn 1.078 người, công đoàn 

viên cơ sở khó khăn 700 người: mỗi người 15 ký gạo. 
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21/01/2023 (30 tết) đến ngày 23/01/2023 (Mùng 02 tết) có 68 lượt xe xuất bến, với 

849 lượt hành khách, so cùng kỳ tăng 34 lượt xe xuất bến và 394 hành khách. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện phân luồng đảm bảo an 

toàn giao thông Bến thủy nội địa tại bến đò khách ngang sông bến thị trấn Định 

An qua An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đảm bảo phục vụ nhu 

cầu đi lại của nhân dân; Các bến đò khách ngang sông tại ấp Xoài Lơ, xã Lưu 

nghiệp Anh, ấp Xoài Rùm, xã Kim sơn và ấp Bến Bạ, xã Hàm Tân hoạt động đảm 

bảo an toàn. Nhìn chung năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiềm chế 

nên nhu cầu đi lại của người dân tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Về tổ chức các hoạt động văn hóa trong dịp Tết 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tập trung tuyên truyền 

các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Thực 

hiện 04 chương trình thời sự đặc biệt, với 07 bài viết. Riêng ngày 21/01/2023, tức 

ngày 30 Tết Quý Mão 2023, thực hiện Chương trình phát thanh đặc biệt đón Giao 

thừa mừng năm mới, tăng lên 04 buổi/ngày. Tuyên tuyền 02 lượt xe bằng xe 

chuyên dùng đến các xã, thị trấn về an toàn thực phẩm trong dịp Tết, công tác 

phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. 

Tổ chức thành công giải bóng đá, bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 76 năm 

Ngày Giải phóng huyện Trà Cú lần thứ nhất (31/12/1946 - 31/12/2022). Trong 

dịp tết Quý Mão năm 2023 đã chỉ đạo các xã, thị trấn treo 46 băng rôn, trên 16.000 

cờ nước, cờ chuối các loại. Tổ chức đêm văn nghệ đón mừng năm mới có 24 tiết 

mục gồm: Đơn ca, song ca, múa với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo huyện, 

các ban ngành huyện và thu hút đông đảo bà con đến xem và cổ vũ; tổ chức thực 

hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các môn thể thao, trò chơi dân gian phục 

vụ Tết Quân - Dân năm 2023 tại xã An Quãng Hữu. 

6. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành huyện và các xã, thị trấn tập trung quán 

triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng kinh phí Nhà nước để tổ chức 

đi thăm, chúc tết lãnh đạo và các hoạt động cá nhân trong dịp Tết; thực hiện tốt 

công tác xã hội hóa chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với 

cách mạng… theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Huyện ủy. 

7. Về công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho Nhân dân; 

phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục tuyên truyền, vận 

động, nhắc nhỡ người dân thực hiện các tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Trong ngày 22/01/2023 phát hiện 01 ca mắc Covid-19 nhập viện nội trú được 

chuyển đến bệnh viện lao và bệnh phổi chẩn đoán: Suy hô hấp – viêm phổi nặng 

(do SARS-COV-2). 
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- Tình hình khám, chữa bệnh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống 

các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho 

Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và 

điều trị kịp thời. Tổng số đã khám và điều trị 541 trường hợp6, tăng 235 trường 

hợp so với cùng kỳ năm 2022. 

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện kiểm 

tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các chợ trên địa bàn, kịp thời nhắc nhỡ các trường hợp còn hạn chế trong thực 

hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, đã kiểm tra 76 

cơ sở, kết quả nhắc nhở 15 cơ sở; phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại 2 quầy cung cấp suất ăn thuộc 

công ty LEFASO (ấp Kosla, xã Thanh Sơn); giám sát các điều kiện đảm bảo an 

toàn thực phẩm đối với bếp ăn từ thiện và căn tin Trung tâm Y tế, kết quả đạt các 

cơ sở điều đạt yêu cầu theo quy định. Trong dịp Tết, không xảy ra trường hợp ngộ 

độc thực phẩm. 

8. Về an ninh, trật tự, an toàn trong dịp Tết 

- Tình hình xuất, nhập cảnh: Có 41 người nước ngoài về tạm trú trên địa bàn, 

tăng 20 người so với cùng kỳ. Hiện có 242 người nước ngoài đang tạm trú trên 

địa bàn, Việt kiều 83 người, số người Việt Nam lao động, học tập, du lịch, thăm 

thân nhân từ các nước về đang tạm trú trên địa bàn 213 người. Nhìn chung, số 

người này đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật. 

- Tình hình an ninh chính trị: Được bảo đảm ổn định; bảo vệ an toàn tuyệt 

đối các mục tiêu chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng trên địa bàn huyện. 

- Trật tự an toàn xã hội: Tổ chức tuần tra được 254 cuộc, qua tuần tra đã giải 

tán 24 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 68 xòng cờ bạc, giáo dục tại chỗ 

803 đối tượng. Bên cạnh đó, UBND huyện cùng các ngành chuyên môn cũng đã 

phối hợp kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn trong đêm 

giao thừa ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 Tết).  

+ Tội phạm về trật tự xã hội: Không xảy ra.  

+ Tệ nạn xã hội: Chưa phát hiện. 

+ Ma túy: Mời xét nghiệm 24 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma 

túy, kết quả phát hiện 12 trường hợp dương tính, xử phạt 12 trường hợp (cảnh cáo 

02, phạt tiền 10), với số tiền 20,75 triệu đồng. 

- Tình hình trật tự, an toàn giao thông: 

+ Tai nạn giao thông: Không xảy ra. 

                                           
6 Tai nạn giao thông 55 trường hợp, tai nạn do đánh nhau 06 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 12 trường hợp, các 

trường hợp khác 468 trường hợp 
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+ Tổ chức tuần tra trật tự an toàn giao thông đường bộ 89 cuộc, phát hiện và 

lập biên bản vi phạm hành chính 56 trường hợp vi phạm để xử lý, giáo dục tại chỗ 

26 trường hợp. 

- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp 

CCCD 227 trường hợp, cấp định danh điện tử 65 trường hợp. Kiểm tra cư trú 08 

cuộc (06 hộ, 12 nhà nghỉ, trọ), qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. 

- Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra. 

9. Về tình hình sản xuất 

- Thu hoạch lúa vụ Thu – Đông đến nay được 12.846,26ha, năng suất ước 

4,63 tấn, sản lượng 59.478,18 tấn; xuống giống lúa vụ Đông – Xuân đến nay được 

12.692,15ha, đạt 113,3% so kế hoạch. 

- Tình hình dịch bênh trên đàn vật nuôi: Không xảy ra dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi. 

- Thủy sản: Thả nuôi được 11,9ha (77 hộ) với số lượng 9,010 triệu con giống 

thủy sản, đạt 0,66% kế hoạch; thu hoạch 623,3 tấn, đạt 1,13% kế hoạch.  

- Về tình hình độ mặn và diễn biến mực nước trong nội đồng7:  

+ Độ mặn cao nhất đo được tại cống Đại An: trong cống 1.17‰, độ mặn cao 

nhất ngoài cống 5.68‰ (đắp đập ngăn mặn). 

+ Độ mặn thấp nhất đo được tại Cống Mù U: trong cống 0.5‰; độ mặn cao 

nhất ngoài cống 0.1,9‰ (đóng trữ 07 ngày). 

- Điểm đo nội đồng: Cao nhất 0.33‰ tại cầu Sà Vần. 

- Điểm đo nội đồng: Thấp nhất 0.27‰ tại cầu Phước Hưng. 

* Tình hình sạt lở đê bao, triều cường 

- Tại xã Kim Sơn: có 05 điểm bờ bao bị vở và tràn bờ8; với tổng chiều dài 

36m, tổng diện tích cây trồng bị ngập 36ha (gồm: mía 26ha, lúa 10ha); ảnh hưởng 

(ngập) 10 nhà ở khu dân cư Trà Cú C (giáp ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên). 

- Tại xã Lưu Nghiệp Anh: Tuyến đê Rạch Bần (ấp Long Hưng - ấp Long 

Thuận) có 2 điểm: 

+ Đê vở khoảng 6m (khu vực đất hộ Trần Bửu Điện). 

                                           
7Cống Hàm Giang: Độ mặn cao nhất trong cống 0.7‰; độ mặn cao nhất ngoài cống 2.15‰ (đóng trữ 07 ngày).  

- Cống Trà Cú: Độ mặn cao nhất trong cống 0.53‰; độ mặn cao nhất ngoài cống 0.1,9‰ (đóng trữ 07 ngày). 

- Cống Vàm Buôn: Độ mặn cao nhất trong cống 0.6‰; độ mặn cao nhất ngoài cống 2‰ (đóng trữ 07 ngày). 

- Cống Bắc Trang:  Độ mặn cao nhất trong cống 0.7‰; độ mặn cao nhất ngoài cống 2‰ (đóng trữ 07 ngày). 
8 Tràn bờ bao 02 điểm: ấp Trà Cú A khu vực Kênh Ông Biên - hộ Lâm Sa Rết; chiều dài 5 mét, ngập 5ha mía; ấp 

Trà Cú C khu vực hộ Võ Văn Bầu; chiều dài 3m, ngập 5ha mía và nhà 10 hộ dân. 

- Vỡ bờ bao 03 điểm: Ấp Trà Cú B khu vực hộ ông Rinh; chiều dài 6m, ngập 10ha mía; ấp Bãi Xào Dơi B khu 

vực hộ ông Thạch Sanh; chiều dài 10m, ngập 6ha lúa; ấp Bãi Xào Giữa khu vực hộ ông Diệp Thành Trung; chiều 

dài 12m, ngập 10ha lúa. 
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+ Bị sạt lở và có nguy cơ bị vở khoảng 11m (khu vực đất hộ Dương Trần 

Ngọc Diệp). 

- Đoạn đê bao ven Rạch Trà Cú bị tràn ngập bờ bao của Nhân dân: 

+ Bị vở đập dài khoảng 5m, sâu 1m làm ngập 6 nhà dân (nhà hộ Cao Văn 

Tổng, ấp Long Hưng). 

+ Cặp sông Vàm Trà Cú, ấp Long Thuận: Khu vực nhà hộ Phan Văn Đây bị 

sạt lở khoản 5m, nước tràn gây ngập nhà. 

Trước mắt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã vận động Nhân dân đắp những đoạn 

bờ bao vở (những đoạn người dân có thể đắp bằng tay); sau tết Nguyên đán, Ủy 

ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn 

trương triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị định 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP 

ngày 30/6/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (các tuyến bờ bao 

này đã đưa vào kế hoạch thủy lợi nội đồng năm 2023). Đồng thời, kiến nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đắp đê bao ven 

Rạch Trà Cú, để kịp thời bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân. 

Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú. Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Thường trực HĐND 

huyện nắm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Kim Hiếu 
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