
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

 
Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Cú, ngày       tháng 01 năm 2023 

                       

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
(từ ngày 09/01/2023-16/01/2023) 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

 

Căn cứ Công văn số 2478/UBND-NN ngày 12/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cải thiện cảnh quan môi trường; 

Căn cứ Công văn số 2976/UBND-NN ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 
15-CT/TU (nay là Chỉ thị 27) và Kế hoạch số 01/KH-UBND; 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trà Cú báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 
09/01/2023 - 16/01/2023 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp theo tinh thần Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi 
trường tại các đô thị, khu dân cư, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Định kỳ thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo thực hiện các hoạt động cải thiện cảnh quan, môi trường; chỉnh trang 
đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Trà Cú. Đồng thời, Ban Chỉ 

đạo có phân công từng thành viên phụ trách kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm 
địa bàn phụ trách. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Hành động cải thiện môi trường 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện đối với Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh, không để rác tồn đọng 
tại trung tâm các xã, thị trấn, lượng rác thu gom khoảng 24-26 tấn/ngày. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chỉ thị 27 được 68 cuộc tại 68 ấp, khóm 
thuộc 14 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 89,32 km, lực lượng tham gia 1.659 lượt 

người (trong đó có 829 người dân tham gia) với khối lượng rác thu gom 22.12m3; 
Chăm sóc 10.597 cây; tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trong các cuộc ra 

quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 45 cuộc với 1.723 lượt người nghe. 

Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 99 cuộc; lực 

lượng tham gia 2.402 lượt người (trong đó 1.216 người dân), chiều dài thực hiện 
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123,52 km, lượng rác thu gom 50,22m3, cây xanh dọc các tuyến tổng số hiện có 
484.809 cây (hoa giấy, bông trang, cây điệp lùn, cây hoàng yến…), duy trì 2.900 cây 

dầu. 

- Tuyên truyền, thông tin qua loa đài phát thanh tại địa phương được 15 cuộc, 
có 638 người tham gia, nâng lên 31 cuộc, có 1.163 lượt người dự. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền 
được 16 cuộc, nâng lên 34 cuộc. 

2.2. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) 

          - Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú: 
Kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống với kết quả 

như sau: 

STT LOẠI HÌNH KINH DOANH SỐ LƯỢT  HÌNH THỨC XỬ LÝ 

1 Cơ sở sản xuất 06 Nhắc nhở: 02 

2 Cơ sở Kinh doanh 60 Nhắc nhở: 10 

3 Dịch vụ ăn uống 08 Nhắc nhở: 03 

Tổng cộng 74 15 

- Hướng dẫn chuyên trách các xã thực hiện kiểm thực 3 bước trong dịp diễn ra 

hội thi Pali-Khmer kết thúc năm học 2022 - 2023. 
- Giám sát các điều kiện đảm bảo ATTP đối với bếp ăn từ thiện và căn tin Trung 

tâm Y tế huyện, kết quả: đạt. Trong tuần, bếp ăn từ thiện cung cấp suất ăn cho 200 
suất/ngày. 

2.3.Công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự 

an toàn giao thông: 

 - Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tỉnh phát hoang, cắt cỏ hai bên đường Đường 

huyện 12, 36 với chiều dài 25 km; Lắp vá ổ gà đảm bảo an toàn giao thông Đường 
huyện 27, 28, 36 và Đường tỉnh 911 với khối lượng 2,5m3 bê tông nhựa nguội. 

- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã bố trí lực lượng tuần tra 
kiểm soát 35 ca, có 140 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 17 trường hợp vi 

phạm (xử lý vi phạm hành chính 19 trường hợp với số tiền 20.800.000 đồng). 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, 
Đường huyện phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- UBND xã Lưu Nghiệp Anh tổ chức dọn cảnh quan, chăm sóc cây kiểng khu 
vực ấp Mộc Anh, Long Thuận. 

- UBND xã Phước Hưng đồng loạt ra quân chăm sóc tuyến đường hoa, cắt tỉa 
các cành cây che khuất tầm nhìn tại ấp Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, Trạm, Chợ Trên, 
Chợ, Chợ dưới, Chòm Chuối, Bến Chùa và ấp Ô Rung. 

  - UBND xã Hàm Tân quét dọn vệ sinh, cắt cỏ, tỉa cành, trồng cây xanh, gom 
rác và xử lý đúng quy định tại ấp Vàm Ray. 



3 
 

 

 - UBND thị trấn Trà Cú ra quân dọn dẹp cảnh quang đường Đồng Khởi, Khóm 
3. 

 - UBND thị trấn Định An ra quân dọn dẹp cảnh quang môi trường khu vực 
Khóm 1, Khóm 5, Khóm 7. 

 - UBND xã An Quảng Hữu chăm sóc cây, dọn dẹp cảnh quan môi trường 

10/10 ấp trên địa bàn. 

 - UBND xã Đại An dọn cảnh quan, cắt cỏ, tỉa cành cây xanh, vệ sinh gom rác 

và xử lý đúng quy định ấp Xà Lôn, Mé Rạch E. 

- UBND xã Kim Sơn dọn dẹp cảnh quan môi trường, chăm sóc cây hoàng yến 

ấp Xoài Rùm và khu vực cơ quan. 

 - UBND xã Long Hiệp dọn dep cảnh quan, sửa chữa đèn đường, chăm sóc 

đường hoa ấp Giồng Chanh A, Giồng Chanh B, Nô Rè, ấp Chợ, Trà Sất A, Trà Sất 
B, Trà Sất C và khu vực UBND xã. 

- UBND xã Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Hàm Giang thực hiện don dẹp cảnh quan, 
chăm sóc hoàng yến, cây điệp trên địa bàn 7/7 ấp của xã. 

- UBND xã Định An ra quân dọn dẹp cảnh quan đường vào ấp Vàm Bến Tranh, 
Giồng Giữa, Giồng Lớn B. 

- UBND xã Tân Sơn dọn dẹp cảnh quan 7/7 ấp, khu vực UBND xã, các trường 
học. 

2.4. Hoạt động công tác bảo vệ môi trường 

  - Ban hành Công văn số 24/UBND-NC ngày 10/01/2023 chỉ đạo các ban, 
nghành huyện, UBND các xã về việc tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh, cảnh quan 

môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện. 

 - Ban hành Công văn số 02/UBND-TH ngày 03/01/2023 yêu cầu Công ty 

TNHH Kim Hoàng Phát và Công ty TNHH MTV Môi Trường Trà Vinh cung cấp 
các hồ sơ đánh giá tác động môi trường và kết quả thực hiện kết luận của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

 - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường lắp mới 07 pano tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị 27, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và chào mừng tết 
Quý Mão 2023 ở các xã: Đại An, Phước Hưng, thị trấn Trà Cú, Long Hiệp, Tân Sơn, 

Tập Sơn. 

  - Tình hình hoạt động của các điểm camera quan sát trên địa bàn huyện Trà 
Cú: Tổng số lượng camera trên địa bàn huyện có 15 cái (trong đó 12 cái do sở đầu 

tư, còn lại của huyện đầu tư) qua giám sát từ hệ thống camera tại các khu vực điểm 
nóng không có hiện tượng phát sinh rác thải ra môi trường. Tuy nhiên do số lượng 

Camera còn hạn chế nên cũng chưa thể bao quát hết khu vực. 

 2.5 Tiến độ di dời bãi rác Khóm 1 thị trấn Trà Cú và Bãi rác xã Long 

Hiệp: 
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 Công ty TNHH Kim Hoàng Phát cơ bản đã sửa chữa xong, Công ty có thông 
báo tiếp tục nhận rác thải sinh hoạt kể từ ngày 05/01/2023. UBND huyện tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện di dời bãi rác Khóm 1 thị trấn Trà Cú và Bãi rác xã Long Hiệp.  

  2.6. Công tác Dân vận 

Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành 

đoàn thể tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện chăm sóc các tuyến đường hoa, dọn dẹp, 
phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, cắt tỉa những cây xanh có tán rộng che 

khuất tầm nhìn, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi 
quy định. 

3. Thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi: 

- Nhìn chung cảnh quan môi trường được cải thiện, đô thị được chỉnh trang, 
nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân 

trong công tác bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia 
thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng đông, nhiều mô hình hay, cách làm 

hiệu quả của các chi hội, đoàn thể ấp, khóm được triển khai xây dựng và nhân rộng. 

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

được chú trọng, vai trò của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện được phát huy. 

         * Hạn chế: 

- Một số đơn vị chưa thường xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch hành động cải 

thiện môi trường, nội dung thực hiện chưa phong phú, ý thức tự giác trong Nhân dân 
chưa có sự chuyển biến tích cực. 

- Tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè còn xảy ra. 

- Một số xã chưa kịp thời gửi báo cáo tuần về Ban chỉ đạo: Tập Sơn, Tân Hiệp, 

Thanh Sơn. 

4. Kế hoạch thực hiện tuần tới 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật Xanh- 
Sạch-Đẹp diễn ra tại các xã, thị trấn; chỉ đạo việc thực hiện Thực hiện Chỉ thị 27-

CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác 
quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. 

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân 
về tầm quan trọng của việc hưởng ứng các hoạt động cải thịện cảnh quan môi trường, 

chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm, lập lại trật tự, an toàn giao thông, 
chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Tiếp tục duy trì chăm sóc các tuyến đường xanh - sạch - đẹp và các hoạt động 
tổ chức hưởng ứng cùng Nhân dân thu gom rác thải, đổ rác thải đúng nơi quy định,  

trồng và chăm sóc cây xanh, hoa trước sân nhà từng hộ dân và cặp tuyến đường. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với Thanh tra Giao 

thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến 
đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. 
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Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra nhằm đẩy mạnh công 
tác tổ chức hưởng ứng cải thiện cảnh quan môi trường tại cơ sở. Đồng thời xem đây 

là một trong những tiêu chí tự đánh giá, xếp loại cuối năm và báo cáo về Phòng Tài 
nguyên và Môi trường vào sáng thứ Hai hàng tuần. 

Các xã, thị trấn vận động, tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin về đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; kiểm tra, tư vấn kiến thức an toàn thực phẩm 
theo phân cấp quản lý. 

Các ngành đoàn thể huyện tiếp tục phối hợp, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các 
mô hình bảo vệ môi trường hiện hữu đã hình thành và nhân rộng những mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, thiết thực đem lại sức lan tỏa trong Nhân dân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm Văn hóa-Thông  
tin và Thể thao huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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