
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH TRÀ VINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:          /BC-UBND                          Trà Vinh, ngày       tháng  01  năm 2023 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

từ ngày 21/01/2023 đến ngày 23/01/2023  
(nhằm ngày 29 tháng Chạp đến ngày Mùng 2 tháng Giêng) 

 

 

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 561-CV/BCSĐ ngày 07/12/2022 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (từ ngày 21/01/2023 đến ngày 23/01/2023, nhằm ngày 29 
tháng Chạp đến ngày Mùng 2 tháng Giêng) trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm  

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa 

bệnh tổ chức trực cấp cứu 24/24 để tiếp nhận khám, chữa bệnh cho Nhân dân, cụ 
thể như sau: 

Thông tin 

Tổng số 

  

KHÁM CHỮA 

BỆNH CHUNG 

Bệnh nhân cũ 883 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
1143 

Khám BHYT 
438 

Vào viện 1224 

Chuyển viện 
Ngoại trú 4 

Nội trú 104 

Ra viện 

Tổng số ra viện 
842 

Tiên lượng tử vong xin về 
129 

Tử vong 

Nội viện 2 

Ngoại viện 
1 

BN hiện có tại thời Tổng số 1122 
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điểm gửi báo cáo 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

10 

Tai nạn giao thông 

Bệnh nhân cũ 30 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
117 

Khám BHYT 
27 

Vào viện 137 

Chuyển viện 
Ngoại trú 2 

Nội trú 6 

Ra viện 
Tổng số ra viện 

64 

Tiên lượng tử vong xin về 1 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 
điểm gửi báo cáo 

Tổng số 40 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Tai nạn do đánh 

nhau 

Bệnh nhân cũ 5 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 

17 

Khám BHYT 
1 

Vào viện 26 

Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 0 

Ra viện 

Tổng số ra viện 
11 

Tiên lượng tử vong xin về 
0 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 
điểm gửi báo cáo 

Tổng số 7 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Tai nạn sinh hoạt, 

lao động 

Bệnh nhân cũ 8 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
45 

Khám BHYT 
5 

Vào viện 64 
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Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 2 

Ra viện 

Tổng số ra viện 
28 

Tiên lượng tử vong xin về 
0 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 
điểm gửi báo cáo 

Tổng số 10 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Tai nạn do pháo 

nổ, pháo hoa 

Bệnh nhân cũ 0 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
0 

Khám BHYT 
0 

Vào viện 0 

Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 0 

Ra viện 
Tổng số ra viện 

0 

Tiên lượng tử vong xin về 0 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 

điểm gửi báo cáo 

Tổng số 0 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Tai nạn do vũ khí, 

vật liệu nổ tự chế 

Bệnh nhân cũ 0 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 0 

Khám BHYT 
0 

Vào viện 0 

Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 0 

Ra viện 

Tổng số ra viện 
0 

Tiên lượng tử vong xin về 
0 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời Tổng số 0 
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điểm gửi báo cáo 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Ngộ độc thực phẩm 

Bệnh nhân cũ 0 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
0 

Khám BHYT 
0 

Vào viện 0 

Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 0 

Ra viện 

Tổng số ra viện 
0 

Tiên lượng tử vong xin về 
0 

Tử vong 

Nội viện 0 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 

điểm gửi báo cáo 

Tổng số 0 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

COVID-19 

Bệnh nhân cũ 0 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
0 

Khám BHYT 
1 

Vào viện 2 

Chuyển viện 
Ngoại trú 0 

Nội trú 1 

Ra viện 
Tổng số ra viện 

0 

Tiên lượng tử vong xin về 0 

Tử vong 

Nội viện 1 

Ngoại viện 
0 

BN hiện có tại thời 
điểm gửi báo cáo 

Tổng số 0 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

0 

Các đối tượng 

người bệnh khác 

(không thuộc 7 đối 

tượng trên) 

Bệnh nhân cũ 840 

Khám bệnh 

Tổng số khám bệnh 
964 

Khám BHYT 
404 

Vào viện 995 

Chuyển viện Ngoại trú 2 
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Nội trú 95 

Ra viện 
Tổng số ra viện 

739 

Tiên lượng tử vong xin về 128 

Tử vong 

Nội viện 1 

Ngoại viện 
1 

BN hiện có tại thời 
điểm gửi báo cáo 

Tổng số 1065 

Ca nặng hoặc nguy kịch 

10 

Số ca phẫu thuật (loại 3 trở lên) 90 

Trong đó: phẫu thuật cấp cứu do tai nạn 22 

Trong đó: các phẫu thuật khác 62 

Tổng số trẻ sinh tại BV 76 

Trong đó: số trẻ sinh mổ đẻ 50 

Tổng lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo (đơn vị tính = ml) 178159 

Số lượt vận chuyển bằng xe cứu thương BV 57 

- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh: 
Phân công cán bộ trực phòng chống dịch; trực xử lý ngộ độc thực phẩm 24/24h. 

Trong đợt nghỉ tết Nguyên đán 2023 không xảy ra ổ dịch bệnh và ngộ độc thực 
phẩm. 

- Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú 
du lịch được đảm bảo tốt, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ta trên địa 
bàn tỉnh. 

2. Tình hình thị trường, cung - cầu hàng hóa 

- Do có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn cung ứng hàng hóa của các điểm kinh 
doanh trong thời gian trước đó, cho nên từ ngày 20/01/2023 đến ngày 23/01/2023 

thị trường các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh 
luôn đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

- Sức mua sắm hàng hóa của người dân có tăng mạnh trong ngày 20/01/2023 
và buổi sáng ngày 21/01/2023. 

- Trong ngày mùng 02 Tết năm 2023 một số điểm kinh doanh thực phẩm đã 
hoạt động trở lại, lượng hàng hóa bày bán đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu mua 

sắm của người dân. 

- Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh vẫn duy trì công tác bám sát 

địa bàn, nắm tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, cũng 
như mặt hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả lực lượng kiểm tra, kiểm 
soát chưa phát hiện các hành vi gây mất ổn định thị trường. 

- Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2023 về bố trí, sắp xếp 
các điểm kinh doanh thời vụ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 

thành phố Trà Vinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, hạn chế việc 
ùn tắt giao thông, qua đó đã bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh thời vụ Tết 
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Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Phường 1: 391/365 lô; phường 2: 

06/20 lô; phường 3: 257/257 lô và Ban quản lý chợ 04 lô dưa hấu. 

- Công tác bình ổn thị trường: Vận động 10 doanh nghiệp tham gia chương 
trình bình ổn năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023 với số tiền 80.149.600.000 

đồng.  

- Công tác kiểm tra: kiểm tra 08 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn phường 1, 

2, 4, 7 và xã Long Đức về ATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội 
Xuân 2023 trên địa bàn, kết quả nhắc nhở 02/08 cơ sở về khám sức khỏe, giấy xác 

nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Đồng thời Phối hợp với Đội số 4 Cục 
quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 07 cơ sở trên địa bàn phường 3, 4, 6, kết quả xử 

phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền 17.500.000 đồng về hành vi hàng hóa 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho 

người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia; Kiểm soát giết mổ 
gia súc, gia cầm: Heo: Bình quân 250 -280 con/đêm; Bò: 5 - 7 con/đêm; Gia cầm: 

1.800 - 2.000 con/đêm 

- Tình hình sản xuất lúa, rau màu, hoa kiểng:  

+ Vụ lúa Đông xuân năm 2022 - 2023: Xuống giống được 711ha/600 ha, đạt 
118,5% so với kế hoạch, lúa phát triển tốt, giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng. Diện 
tích sản xuất màu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 ổn định khoảng 75 ha, nông 

dân tập trung trồng các loại cải, bông cải, hành ngò, khổ qua, dưa leo, cà chúa, 
ớt…. chủ yếu tiêu thụ tại chợ Trà Vinh, hiện tại giá ổn định so với cùng kỳ, bình 

quân 10.000 đồng/kg. 

+ Hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên Đán tại 02 làng nghề hoa kiểng (phường 4 

và xã Long Đức) sản xuất được 490.000 chậu hoa các loại như: Giấy, cúc, vạn thọ, 
thược dược, cát tường, hoa chuông, dạ yến thảo, hoa đồng tiền,… và hơn 1.000 

gốc mai, tăng 120.000 chậu so với cùng kỳ. Bình quân giá bán 50.000 đồng/chậu, 
tăng 5.000 - 10.000 đồng/chậu so với cùng kỳ, đến nay tiêu thụ khoảng 90% lượng 

hoa. 

- Kiểm tra liên ngành Y tế - Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố: đã kiểm 

tra 37 cơ sở. Kết quả vi phạm 03 cơ sở với các hành vi vi phạm như: không giấy 
khám sức khỏe, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP hết hạn sử dụng; hàng hóa 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng… Xử lý: 02 cơ sở buộc tiêu hủy 

hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ (64 lọ  yến sào và 2,2 kg 
bánh kẹo) và cho viết cam kết không tái phạm; nhắc nhở 01 cơ sở khắc phục ngay 

các vi phạm nêu trên, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán 
Quý Mão năm 2023. 

 3. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân 

- Công tác dân tộc, tôn giáo: Thăm, tặng quà cho 10 người có uy tín là đồng 

bào dân tộc Hoa, dân tộc Chăm với số tiền 5 triệu đồng, tặng quà cho 13 người có 
uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh 

đó, UBND thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận thành phố tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà các cơ sở thờ tự người Hoa, 02 phần quà với số tiền 2 triệu đồng.  

- Tổ chức họp mặt 20 gia đình chính sách để thăm hỏi, chúc tết và tặng quà 
với tổng kinh phí 20.000.000 triệu đồng (nguồn kinh phí do Sở Lao động - Thương 
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binh và Xã hội cấp). Thành lập 07 Đoàn cán bộ đi thăm, tặng quà cho 35 gia đình 

là người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố 
Trà Vinh. Thăm, trao tiền phụng dưỡng 05 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên 
địa bàn thành phố Trà Vinh với số tiền 15.000.000 đồng (nguồn kinh phí do cán 

bộ, công chức đóng góp). Tổ chức Tết Quân dân thành phố Trà Vinh năm 2023, 
qua đó tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu, số tiền 15.000.000 đồng 

(kinh phí vận động). Phường xã tổ chức bàn giao 07 căn nhà tình nghĩa cho 07 gia 
đình chính sách trên địa bàn phường 4, phường 7 và phường 9 (trong đó có 05 căn 

được xây dựng theo Nghị quyết 34 và 02 căn phường 9 vận động Công ty TNHH 
Thuốc lá Sài Gòn tài trợ 100.000.000 đồng). Tổ chức tặng quà cho 1.358 phần của 

Chủ tịch nước, với số tiền 415.200.000 đồng; Tặng 1.523 phần quà (nguồn kinh 
phí địa phương), với số tiền 356.100.000 đồng; Tặng 21 phần quà cho vợ liệt sĩ tái 

giá, số tiền 10.500.000 đồng (nguồn kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh).  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức vận 
động, thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối 

tượng khó khăn với tổng số 30.160 suất quà (trong đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh 
vận động nguồn xã hội hóa là 6.160 suất quà, các tổ chức thành viên là 24.000 
suất quà), với tổng trị giá trên 17,770 tỷ đồng. Song song đó, còn tổ chức bàn giao 

905 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo từ 
nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh năm 2022, với tổng số tiền 38.150 triệu đồng (trong 

đó, 195 hộ nhóm 1 được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ; 710 hộ nhóm 2 được hỗ trợ 40 
triệu đồng/hộ). Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ 

chức thăm, chúc tết Mẹ VNAH, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh qua các khóa và một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh vói tổng số tiền 60 

triệu đồng. 

- Ở các địa phương, cơ sở, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với 

các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các khu dân cư, hộ gia đình 
thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng khu dân cư tiêu 

biểu, khu dân cư kiểu mẫu, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ 
tự quản trong cộng đồng; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn 
an ninh trật tự, gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 với 50.462 suất quà, tổng trị giá gần 18 tỷ đồng. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh giám sát việc 

phân bổ 1.563,12 tấn gạo từ nguồn gạo dữ trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân nhân 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 

13/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp trao tặng 90 phần quà cho gia đình chính sách nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão từ nguồn kinh phí của Quân ủy Trung ương mỗi phần 2,5 
triệu đồng (trong đó, phần quà/500.000đ và 02 triệu đồng tiền mặt).  Bên cạnh đó 

còn tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy chỉ đạo địa bàn trao tặng 200 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 
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Quý Mão 2023 từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương phân bổ với tổng số tiền 

240 triệu đồng (200.000đ/phần quà và 01 triệu đồng tiền mặt). 

- Công tác chi trả người có công, bảo trợ xã hội dịp tết Qúy Mão trên địa bàn 

huyện Cầu Ngang. Chỉ đạo thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp tháng 01, 02/2023 cho 
2.136 người có công số tiền 3.816.334 đồng; chi Bảo trợ xã hội cho 4.878 người 

với số tiền 5.162.400.000 đồng và chi quà tết cho 4.495 đối tượng chính sách, số 
tiền 1.446.600.000 đồng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tổ chức thăm, tặng quà 

cho 110 gia đình chính sách tiêu biểu, với số tiền 55.000.000 đồng; thăm và tặng 
quà cho 25 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh, với tổng số tiền 7.500.000 đồng; 13 đối tượng ở Trung tâm cai nghiện, với số 
tiền 3.900.000 đồng; thăm và tặng quà cho 180 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, với số tiền 54.000.000 triệu đồng; tặng quà cho 
04 cụ tròn 100 tuổi, với số tiền 6.000.000 đồng. 

- Thực hiện công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho người dân trên địa bàn huyện 

theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết ngoài nguồn kinh 
phí hỗ trợ của tỉnh, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã vận động các mạnh 

thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, 

Mẹ VNAH, tổng kinh phí là 3.050.810.000 đồng đảm bảo 100% các đối tượng nêu 
trên đều có quà Tết, trong đó: kinh phí của Ủy ban Trung ương MTTQVN là 48 

triệu đồng (1.200.000đồng/01 hộ nghèo); của tỉnh hỗ trợ là 552 triệu đồng 
(500.000đồng/1 hộ nghèo); Huyện vận động 2.764 phần quà, số tiền 2.450.810.000 

đồng.  

* Về chăm lo Tết cho công nhân:   

- Hoàn thành công việc thăm hỏi và chúc tết các doanh nghiệp trong, gồm 
các doanh nghiệp: Công ty TNHH TM và SX Bảo Tiên, Công ty TNHH MTV 
Bestmate Việt Nam, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (huyện Tiểu Cần), Công 

ty TNHH Đầu tư - SXCN Lefaso, Chi nhánh 7 Công ty CP Đầu tư - Thương mai 
Thái Bình (huyện Trà Cú); Công ty Cy Vina (Khu Công nghiệp Long Đức) và 

ngoài tỉnh, gồm 05 doanh nghiệp trên địa thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp 
hỗ trợ tỉnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như Công ty Nhật Huy 

Khang, Công ty ESUHAI, Công ty Mitaco, Công ty Cổ phần SHB, Công ty IPM..) 

- Tình hình lương thưởng tết: Theo kết tổng hợp báo cáo, hiện có 51 Doanh 

nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán: trong đó (02 
Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ; 01 Công ty có cổ phần, 

vốn góp chi phối của Nhà nước; 34 Doanh nghiệp dân doanh và 13 Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài). Mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng; Mức thưởng cao 

nhất là 60 triệu đồng (thuộc nhóm Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Công 
ty Janrakusa Nhà máy Nhiệt điện 2); thấp nhất là 02 triệu đồng (thuộc nhóm Doanh 

nghiệp dân doanh). Đến nay các doanh nghiệp đã chi trả đủ cho người lao động.  

- Có 02 doanh nghiệp nợ lương của người lao động, gồm: 01 doanh nghiệp 
(Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam) trong KCN nợ lương tháng 11/2022 và 

tháng 12/2022 của khoảng 191 lao động với tổng số tiền khoảng 2.280.950.000 
đồng và 01 doanh nghiệp trong Khu Kinh tế (Công ty Cổ phần Thủy sản Thông 



9 
 

D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2023\T1\23012023164420PM-BCtinhhinhtetNguyendan29den02tet.doc 

Thuận - Trà Vinh) nợ lương tháng 11/2022 của 18 lao động với tổng số tiền 

70.000.000 đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế đang phối hợp các Sở, ngành hướng 
dẫn doanh nghiệp có giải pháp ưu tiên thực hiện chi trả nợ lương sớm trước tết cho 
người lao động. Hiện 02 doanh nghiệp đã chi trả lương đây đủ cho người lao động 

trước tết theo như cam kết, khi làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp. 

- Hiện nay các doanh nghiệp đã cho cho người lao động nghỉ tết, trong 

khoảng thời gian từ 19 - 29/01/2023 dương lịch (Nhằm ngày 28/12/202 - 
8/01/2023 âm lịch), bình quân nghỉ tết khoảng 10 ngày. Từ Mùng 6 đến Mùng 9, 

đồng loạt các doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại. 

- Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Chương trình Văn nghệ gây quỹ cho 

học sinh, sinh viên nhằm động viên, giúp các em vượt lên khó khăn để đạt kết quả 
cao trong học tập. Chương trình đã nhận được tổng số tiền đóng góp trên 196 triệu 

đồng, đã tổ chức trao 93 triệu đồng cho 93 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 
sinh viên khó khăn không về quê ăn tết. Nhà trường tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

đối với việc phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ về ý kiến đóng góp, 
cơ sở vật chất và công tác an sinh xã hội đối với 02 xã đỡ đầu. 

4. Công tác bảo đảm giao thông đi lại và bảo đảm thông tin liên lạc  

- Tình hình an ninh trật tự, lượng phương tiện và hành khách thông qua bến 
tương đối ổn định, không có tình trạng ứ đọng khách trong 03 ngày từ 21/01/2023 

đến ngày 23/01/2023 (nhằm ngày 30 tết đến ngày Mùng 2 tết)  tại các bến xe, bến 
phà, bến đò. Tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh có 339 lượt xe xuất bến, với 

2.640 lượt hành khách; riêng tại Bến xe khách Trà Vinh có 110 lượt xe xuất bến, 
với 839 lượt hành khách. 

- Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra 16 trường 
hợp đường bộ và 36 trường hợp đường thuỷ (17 bến với 19 phương tiện), kết quả 

hợp lệ. Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm tra lực lượng tiến hành tuyên truyền, 
phổ biến 231 lượt người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật 

giao thông và các biện pháp thích ứng, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch 
Covid-19. 

- Kết hợp Đoàn kiểm tra liên ngành đường thuỷ tổ chức 04 cuộc với sự tham 
gia 07 đồng chí kiểm tra hoạt động vận tải hành khách ngang sông trên các tuyến 
sông 25 trường hợp (11 bến khách; 14 phà khách), kết quả hợp  lệ. Thông qua hoạt 

động phối hợp đã tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp các quy định của pháp luật, 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho chủ bến, chủ phương tiện và người đi trên 

phương tiện chở khách ngang sông thông hiểu pháp luật để nâng cao ý thức chấp 
hành 147 trường hợp. 

- Công tác đảm bảo giao thông cầu, đường trong 03 ngày được đảm bảo an 
toàn, giao thông thông suốt; đơn vị phân công cán bộ quản lý địa bàn và lực lượng 

đảm bảo giao thông túc trực để sẵn sàng thực hiện công tác đảm bảo giao thông 
cầu đường kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. 

- Mạng lưới bưu chính, viễn thông hoạt động ổn định; trong những giờ cao 
điểm không xảy ra hiện tượng nghẽn mạch, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt 

cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và nhu cầu thông tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đảm 
bảo an toàn và an ninh thông tin, không xảy ra tình trạng mất trộm đường dây 
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thông tin, mất tài sản của Nhà nước. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực 

hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ đảm bảo phục vụ tốt trong những ngày trước, 
trong và sau Tết. 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn: (1) Theo dõi, giám sát chặt chẽ 

đảm bảo hệ thống máy rút tiền ATM hoạt động an toàn, tăng cường tiếp quỹ tiền 
mặt máy ATM phục vụ nhu cầu giao dịch rút tiền thông suốt kể cả những ngày 

nghỉ Tết; phân công cán bộ trực xử lý kịp thời các sự cố hoạt động của máy ATM, 
không để phát sinh trường hợp khách hàng giao dịch máy ATM hết tiền hoặc 

không phân công cán bộ trực xử lý sự cố kỹ thuật…gây dư luận không tốt việc 
thực hiện dịch vụ máy ATM trên địa bàn; (2) bố trí đủ lực lượng trực bảo vệ kho 

tiền và phân công lãnh đạo trực 24/24 trong những ngày nghỉ Tết để chỉ đạo và xử 
lý kịp thời công việc đột xuất có liên quan. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo 

an ninh, an toàn kho quỹ; kiểm tra, rà soát các thiết bị an toàn kho quỹ, phương 
tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện chống đột nhập…đảm bảo hoạt động có 

hiệu quả. 

- Tình hình an ninh trật tự hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong 03 ngày Tết 

(từ ngày 29 đến Mùng 01 Tết) được đảm bảo an toàn tài sản; chất lượng hoạt động 
máy ATM được đảm bảo thông suốt, đến thời điểm báo cáo Chi nhánh NHNN 
chưa nhận được phản ảnh hay khiếu nại của người dân liên quan đến các dịch vụ 

ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm trước Tết cũng có trường hợp máy ATM hết tiền 
hoặc bị lỗi kỷ thuật (người dân phải chở hoặc vào quầy kho quỹ ngân hàng để rút 

tiền) nhưng đã được các TCTD khắc phục ngay sau đó. 

- Lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch giữ 

gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức 
tuần tra canh gác bảo vệ tốt an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trước và 

trong Tết. Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn 
giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào. Đấu tranh phòng, 

chống có hiệu quả các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch 
chống phá cách mạng, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. 

Qua công tác nắm tình hình từ Phòng Dân tộc, các huyện và thành phố, nhìn 
chung, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào dân tộc 
thiểu số cơ bản ổn định. 

- Tình hình hoạt động trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trường Đại 
học Trà Vinh luôn quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp 

trên: Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự 
an toàn cơ quan được bảo đảm. Tình hình đảm bảo an toàn giao thông, công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. 

- Thực hiện 04 chương trình thời sự địa phương, chương trình thời sự đặc 

biệt đón giao thừa mừng Xuân Quý Mão 2023. Phản ánh hoạt động của lãnh đạo; 
Thư chúc tết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; phản ánh thành tựu kinh tế - xã 

hội của huyện một năm nhìn lại; tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh 
tế - xã hội huyện Duyên Hải năm 2023; tuyên truyền ATGT, ATTP dịp Tết 

Nguyên đán và lễ hội Xuân 2023. 
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- Tổ chức treo 240 cây cờ chuối cầu C16, cầu Đường Đìa và đường vào 

Trung tâm hành chính huyện, hàng rào Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, 
Công an huyện; 115 cờ Đảng, cờ nước trước cổng trụ sở Huyện ủy, HĐND và 
UBND huyện và trên toàn tuyến đường số 2 và từ cổng chào trung tâm đến ngã ba 

vào chợ Ngũ Lạc; In 71,7 m2 panô, khung khẩu hiệu, 08 tấm băng rol trên các 
tuyến đường và trục lộ giao thông, nội dung tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023); Thực hiện 24 khẩu hiệu (bảng điện tử) cổng chào 

Trung tâm hành chính huyện, cổng Huyện ủy, cổng Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: 

- Thực hiện 03 chương trình thời sự gồm: 15 tin, 03 bài, 03 chuyên mục 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố; trạm truyền thanh phường xã và 

tiếp âm đầy đủ chương trình thời sự Đài tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Trà 
Vinh. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừn Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền 

kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2023), gương người tốt việc tốt, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động 

chăm lo phục vụ nhân dân đón Tết, đặc biệt tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về 
an toàn giao thông; phòng, chống sản xuất vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử 
dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn 01 khung cơ quan, 20 

băng rol, 1.000 cờ các loại trên các tuyến đường nội ô thành phố (Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Lê Thánh Tôn; Đường 19/5; Lê Lợi,…); Tượng đài toàn dân; Tượng đài 

quyết thắng; Bia tưởng niệm; các cầu Long Bình I, II, III, Bến có, Sóc Ruộng; Ba 
Trường, Bờ kè sông Long Bình. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tuyên truyền trên sóng phát thanh, 
truyền hình nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023’’ với 300 tin, bài, thời lượng phát sóng truyền hình 

210 phút (phát mới), phát thanh 120 phút, cụ thể như: 

  - Đưa tin kịp thời hoạt động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh Trà Vinh thăm, chúc tết các gia đình chính 

sách, cán bộ lão thành cách mạng,... nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

  - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp đêm văn 
nghệ mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023. 

- Tuyên truyền công tác chăm lo, chuẩn bị tết cho Nhân dân theo chủ trương 
“mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết”, đảm bảo an sinh xã hội cho các gia 

đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Vấn đề lương, 

thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực… công tác tuyên truyền chủ trương 
tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước. 

- Tuyên truyền về đảm bảo giao thông đi lại và thông tin liên lạc trong dịp 
tết, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
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2023: Tập trung tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trong 

những ngày vui xuân đón tết, đặc biệt là tình trạng uống rượu bia điều khiển 
phương tiện giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình 
thức. Và đặc biệt là tuyên truyền đậm nét về hình ảnh các chiến sĩ thường trực làm 

nhiệm vụ trong những ngày tết. 

- Tuyên truyền công tác thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức các hoạt động 

văn hóa, lễ hội, vui xuân của các ngành… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp 
với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa  của dân tộc Việt Nam. Tăng thời 

lượng tuyên truyền về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian 
mạng trong dịp tết thông qua các tin, bài và chuyên đề phản ánh tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, vận chuyển và sử dụng 
pháo nổ, an toàn giao thông, đua xe… 

        - Thực hiện phóng sự, chuyên đề: Kinh tế, Thanh niên khởi nghiệp,  Thông tin 
đối ngoại, Khuyến nông, An toàn giao thông, Biển xanh quê hương, Ký sự cù lao. 

Nội dung: phản ánh thành  tựu kinh tế tỉnh TV 2022, dấu ấn hoạt động khởi nghiệp 
của thanh niên 2022, Thành phố TV rộn ràng sắc xuân, CATV đảm bảo ATGT dịp 

tết, Xuân về trên những cánh đồng, xuân về trên quê biển, du xuân trên đất cù 
lao...các tin, bài, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị của tỉnh Trà Vinh qua một năm thực hiện đạt được; Không khí mừng xuân của 

các ngành, các cấp, nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt trong đó có phóng sự tài liệu 
“Thành tựu nổi bật của tỉnh Trà Vinh năm 2022”, “10 sự kiện nổi bật của tỉnh 

trong năm 2022”. Tuyên truyền về các hoạt động tuyên truyền thi đua học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện các phóng sự 

thời sự và phóng sự chuyên đề về những gương điển hình trong học tập và làm 
theo Bác của các tập thể và cá nhân của các ngành các cấp trong tỉnh. Thực hiện 

các tin, bài phản ánh các hoạt động thăm, tặng quà cho người nghèo, công tác 
chăm lo cho gia đình chính sách, cùng sự quan tâm đặc biệt của các ngành, các tổ 

chức từ thiện xã hội đối với trẻ khuyết tật, người già neo đơn, đồng bào vùng sâu, 
vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh. 

6. Tình hình về sản xuất nông nghiệp 

a) Tình hình sản xuất 

- Trên cây trồng: 

+ Cây lúa: 

++ Vụ Thu Đông 2022: Diện tích xuống giống 64.662,44 ha (giảm 

10.508,27 ha so với cùng kỳ), đạt 88% so với kế hoạch (73.500 ha), bao gồm: 
Càng Long 4.337,47 ha, Cầu Kè 7.281,4 ha, Tiểu Cần 9.398 ha, Cầu Ngang 

13.115,6 ha, Duyên Hải 2.762,3 ha, Tx Duyên Hải 113 ha, Châu Thành 14.731,81 
ha, Trà Cú 12.264,56 ha và TP. Trà Vinh 658,3 ha. Đã thu hoạch dứt điểm 

64.580,44 ha (thiệt hại 82 ha do ngập úng đầu vụ ở huyện Duyên Hải; trong đó xã 
Ngũ Lạc 66 ha, Đôn Xuân 16 ha); năng suất 4,83 tấn/ha (thống nhất theo số liệu 

thống kê); sản lượng 311.782 tấn, giảm 74.708 tấn so cùng kỳ. 

++ Vụ Mùa 2022: Diện tích xuống giống 1.141,7 ha (tăng 52,2 ha so với 

cùng kỳ 1.089,5 ha) trong đó huyện Châu Thành 440 ha, Trà Cú 581,7 ha và Cầu 
Ngang 120 ha, lúa giai đoạn chín-thu hoạch, đã thu hoạch 881,7 ha (Cầu Ngang 
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120 ha, Châu Thành 180 ha, Trà Cú 581,7 ha), năng suất bình quân 4,19 tấn/ha, 

sản lượng 3.694 tấn. 

++ Vụ Đông Xuân 2022 - 2023: Xuống giống đến nay 59.957,21 ha (giảm 
2.555,59 ha so với cùng kỳ); vượt 15,9% so kế hoạch; trong đó: Càng Long 

9.907,02 ha, Tiểu Cần: 10.608,1 ha, Cầu Kè 6.163,5 ha, Châu Thành 11.990,9 ha, 
Trà Cú 12.079,69 ha, Cầu Ngang 6.326 ha, TP. Trà Vinh 711 ha, Duyên Hải 1.759 

ha. Giai đoạn sinh trưởng: Mạ 8.582,21 ha; đẻ nhánh 36.543 ha, đòng trổ 14.790 
ha, chín 42 ha. 

+ Cây màu:  

++ Xuống giống đến nay 9.622 ha, đạt 18% kế hoạch, tương đương cùng kỳ, 

trong đó: Màu lương thực 1.172 ha (bắp 983 ha, khoai lang 77 ha, khoai mì 71 ha, 
cây có bột khác 41 ha); màu thực phẩm 6.652 ha (rau các loại 6.605 ha, đậu các 

loại 47 ha); cây công nghiệp ngắn ngày và cây khác 1.798 ha (đậu phộng 1.405, 
cây mía 21 ha, cây lác 99 ha, cây khác 273 ha). 

++ Thu hoạch 1.945 ha, trong đó: Màu lương thực 148 ha (bắp 142 ha, khoai 
lang 6 ha ); màu thực phẩm 1.797 ha (rau các loại 1.792 ha, đậu các loại 5 ha). 

- Thủy sản: Tình hình thả nuôi thủy sản: 

 + Tôm nước lợ: Có 580 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 692 ha với số lượng 
giống 60,46 triệu con. Đến nay, có 4.640 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 4.907 ha 

với số lượng con giống 776,23 triệu con. Trong đó: 

++ Tôm sú: 454 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 652,8 ha với số lượng giống 

21,37 triệu con. Đến nay, có 3.195 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 4.351,6 ha, với 
số lượng giống 177,42 triệu con. Trong đó: Thâm canh 574 lượt hộ trên diện tích 

257 ha với số lượng giống 60,27 triệu con, quảng canh-quảng canh cải tiến 2.621 
lượt hộ thả nuôi trên diện tích 4.095 ha, với số lượng giống 117,15 triệu con.  

 ++ Tôm thẻ chân trắng: 126 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 40 ha với số 
lượng giống 39,09 triệu con. Đến nay, có 1.445 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 

555,3 ha, với số lượng giống 598,81 triệu con. Trong đó: 591 lượt hộ thả nuôi theo 
hình thức thâm canh mật độ cao, trên diện tích 134,2 ha, số lượng giống 302,45 

triệu con. 

+ Tôm càng xanh: 27 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 24 ha với số lượng 
giống 0,65 triệu con. Đến nay, có 52 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 49 ha, với số 

lượng giống 1,4 triệu con. 

+ Cá lóc: 11 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 1,4 ha với số lượng giống 0,72 

triệu con. Đến nay, có 66 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 7,6 ha, với số lượng giống 
4,57 triệu con. 

+ Cá tra: 07 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 1,8 ha, với số lượng giống 1,71 
triệu con. 

+ Cua biển: 616 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 1.214 ha với số lượng giống 
5,02 triệu con. Đến nay, có 3.287 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 5.146 ha, với số 

lượng giống 26,23 triệu con. 



14 
 

D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2023\T1\23012023164420PM-BCtinhhinhtetNguyendan29den02tet.doc 

+ Cá các loại: 27 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 1 ha với số lượng giống 25 

triệu con. Đến nay, có 172 lượt hộ thả nuôi trên diện tích 5,2 ha, với số lượng 
giống 0,15 triệu con. 

- Chăn nuôi 

+ Giá bò hơi 80.000-90.000 đồng/ký, giá heo hơi 50.000-51.000 đồng/kg, gà 
nuôi chuồng 68.000-70.000 đồng/kg, giá vịt hơi 40.000-42.000 đồng/kg. Giá thức 

ăn giá thức ăn cho gà 16.000 đồng/kg và giá thức ăn heo 15.000 đồng/kg. 

+ Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: 109.330 liều vắc-xin các loại. 

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất-nhập tỉnh được: Heo 4.183 
con (12.410); trâu, bò 462 con (1.326), sản phẩm động vật 16.059 kg (43.017); gia 

cầm 39.526 con (207.923), gồm: 

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh được: Heo 11.535 con; 

trâu, bò 1.326 con, sản phẩm động vật 25.910 kg, gia cầm 36.894 con. 

+ Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh được: Heo 875 con, sản 

phẩm động vật 17.107 kg, gia cầm 171.029 con. 

+ Kiểm dịch giống thủy sản được 23,866 triệu con (93,825) tôm sú, tôm thẻ 

b) Tình hình sâu, dịch bệnh: 

- Trên cây trồng:  

+ Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2022-2023: Diện tích nhiễm 589 ha lúa bị nhiễm 

sâu bệnh, cụ thể như: Đạo ôn lá 549 ha, tỉ lệ gây hại 5-10%, tập trung ở xã Hiếu 
Tử, Hiếu Trung, Tập Ngãi, Tân Hòa huyện Tiểu Cần và xã Đa Lộc, Mỹ Chánh, 

Song Lộc huyện Châu Thành; bọ trĩ 30 ha, mật số 2.500-5.000 con/m2, tập trung ở 
xã Hòa Lợi của huyện Châu Thành; chuột 10 ha, gây hại với tỉ lệ 2,5-5%, tập trung 

tại phần lớn các xã Tân Sơn, Tập Sơn của huyện Trà Cú. Ngoài ra còn xuất hiện 
một số đối tượng gây hại như: Sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, chuột,… với 

mật số và tỉ lệ gây hại thấp. 

+ Cây màu: Diện tích nhiễm sâu bệnh có 110 ha, cụ thể: Sâu tơ 40 ha, mật số 

10 - 20 con/m2 gây hại trên rau, cải; bọ trĩ trên ớt 70 ha, tỉ lệ 5-10%, gây hại trên 
ớt, dưa hấu. Ngoài ra còn xuất hiện một số đối tượng dịch hại như: Đốm lá, thán 

thư trên khổ qua, ớt, thối nhũn trên họ thập tự,… nhưng với với mật số và tỉ lệ 
thấp, nông dân chủ động phòng trừ đạt hiệu quả. 

- Chăn nuôi: Các loại dịch bệnh nguy hiểm như Viêm da nổi cục, Cúm gia 

cầm, LMLM và bệnh Dại tiếp tục được kiểm soát. Bệnh dịch tả heo Châu Phi 
không phát sinh thêm xã mới; từ đầu năm đến nay, dịch bệnh phát sinh tại xã 

Phong Thạnh, huyện Cầu Kè; số heo nghi, mắc bệnh 39 con, tổng đàn 39 con,  tiêu 
hủy heo bị bệnh, nghi bệnh, chết 39 con, trọng lượng heo tiêu hủy 34.323 kg. 

 - Thủy sản: Đến nay, có 87 lượt hộ nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại trên diện 
tích 28,4 ha với số lượng giống 9,35 triệu con. Cụ thể: 

+ Tôm sú: Đến nay, có 29 lượt hộ thả nuôi bị thiệt hại trên diện tích 10,5 ha 
(chiếm 4,1% so với diện tích thả nuôi thâm canh, bán thâm canh), với số lượng 

giống 1,6 triệu con. 

+ Tôm thẻ chân trắng: Đến nay, có 58 lượt hộ thả nuôi bị thiệt hại trên diện 
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tích 17,9 ha (chiếm 3,2% so với diện tích thả nuôi), với số lượng giống 7,75 triệu 

con. 

+ Nguyên nhân tôm thiệt hại: Do ảnh hưởng của mưa trái mùa cùng không 
khí lạnh tăng cường làm cho nhiệt độ môi trường không ổn định, ảnh hưởng đến 

sức khỏe và gây thiệt hại cho tôm nuôi. Tôm nuôi thiệt hại ở giai đoạn 25-75 ngày 
tuổi, đa số có dấu hiện của bệnh đốm trắng, đỏ thân.  

- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, triều cường: 

- Chỉ đạo đơn vị phân công trực 24/24, thường xuyên kiểm tra chỉ đạo công 

tác vận hành các cống hài hòa, hợp lý an toàn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, đảm 
bảo trữ lượng nước đủ phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh. 

- Trên tuyến đê kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển Cồn Trứng phát sinh một 
số hộ thuộc xã Trường Long Hòa che lều tạm để mua bán trên mặt kè, bộ phận 

chuyên môn đang kết hợp địa phương tiến hành rà soát, xử lý theo quy định.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:  

Kiểm soát giết mổ: Heo 6.528 con (17.278); trâu, bò 92 con (270), gia cầm 
19.000 con (46.100). 

Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện 01 cuộc, với 03 đợt kiểm tra về công tác 
kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã Nhị Long Phú, An Trường A huyện Càng Long 
và xã Mỹ Long Bắc, Thuận Hòa, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang. Đoàn 

kiểm tra 06 hộ giết mổ gia súc (heo), 05 quầy mua bán thịt heo và hướng dẫn, nhắc 
nhở hộ giết mổ đưa heo vào cơ sở giết mổ tập trung theo quy định. 

Xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp với số tiền 25.049.250 đồng, do 
kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, buôn 

bán thuốc thú y nhưng Chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực và buôn bán thuốc 
thú y, thủy sản không có sổ sách, hóa đơn chứng từ theo dõi xuất nhập hàng, vận 

chuyển động vật không đăng ký kiểm dịch, không có giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật.  

7. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội  

- An ninh chính trị: Được bảo đảm ổn định, chưa phát hiện vụ việc phức tạp 

liên quan đến ANCT. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu chính trị, 
văn hóa - xã hội quan trọng. 

 - Trật tự an toàn xã hội:  

+ Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 01 vụ hiếp dâm (Cầu Ngang), so với 
cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2022 không tăng giảm, hiện tạm giữ hình sự 01 đối 

tượng, củng cố hồ sơ xử lí.  

+ Tệ nạn xã hội: Phát hiện 17 vụ đánh bạc trái phép các hình thức, xử lý 

hành chính 78 đối tượng, so với cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2022 tăng 06 vụ , 22 
đối tượng.  

 + Tội phạm ma túy: phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma 
túy (TPTV), so với cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2022 nhiều hơn 01 vụ. Hiện tạm 

giữ hình sự 01 đối tượng để xử lí. 
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   - Tình hình trật tự an toàn giao thông: 

  + Tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra, so với cùng kỳ tết Nguyên đán 
năm 2022 không tăng giảm. 

  + TTATGT trong 03 ngày Tết được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông, 

đua xe trái phép. 

 - Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra, so với cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2022 

giảm 01 vụ. 

- Xảy ra 04 vụ đốt pháo (Cầu Kè 02, Càng Long 02), so với cùng kỳ tết 

Nguyên đán năm 2022 nhiều hơn 03 vụ. Hiện củng cố hồ sơ xử lý 06 đối tượng. 

- Từ ngày 21/01 đến ngày 23/01/2023 (từ ngày 29 đến mùng 2 Tết), ngành 

chức năng giải tán 39 điểm đánh bạc ăn thua nhủ, giáo dục tại chỗ 349 lượt người, 
ra quyết định xử phạt VPHC 02vụ/6 đối tượng đánh bạc với hình thức ăn thua bằng 

tiền xảy ra tại ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa và ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc. Tội 
phạm về trật tự xã hội xảy ra 01 vụ hiếp dâm vào ngày 22/01/2023 tại ấp Sơn 

Lang, xã Long Sơn, ngành chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự 01 đối tượng, 
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ; xét nghiệm đối tượng nghi vấn sử dụng 

trái phép chất ma túy có 03/11 đối tượng dương tính, ra quyết định xử phạt VPHC 
02 đối tượng với số tiền 3.000.000 đồng, còn lại chờ xử lý. Kiểm tra hoạt động của 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử “Game bắn cá” tại 06 lượt cơ sở kinh 

doanh, không phát hiện vi phạm. Kiểm tra lưu trú tại 10 hộ gia đình, 01 cơ sở cho 
thuê lưu trú, 03 hộ dân, không phát hiện vi phạm. 

- Tuần tra, kiểm soát giao thông 20 cuộc, có 72 lượt đồng chí tham gia, phát 
hiện 15 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt VPHC 13 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ 15 phương tiện, 3 GPLX. Ngoài ra, Công an xã, thị trấn kiểm soát giao 
thông 42 cuộc, có 195 lượt đồng chí tham gia, phát hiện lập biên bản xử lý 02 

trường hợp vi phạm, nhắc nhở 27 trường hợp vi phạm nhỏ. 

- Công an huyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng 

Mỹ Long tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện 148 cuộc, có 
891 lượt đồng chí tham gia, phát hiện, giải tán 16 nhóm thanh thiếu niên tụ tập 

đêm khuya, 51 điểm đánh bạc nhỏ và 25 điểm hát karaoke quá giờ quy định, giáo 
dục tại chỗ 417 lượt người. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 
tuyên truyền PCTP tệ nạn xã hội bằng loa 96 cuộc, nội dung tuyên truyền Mooht 

số quy định Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng cháy, chữa cháy,....; sinh hoạt 
nâng chất 03 CLB, 05 Tổ tự quản. 

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có xảy 
ra vụ việc phức tạp trên địa bàn. Trong những ngày Tết trên địa bàn xã Long Toàn xảy 

ra một vụ hoả hoạn làm cháy hoàn toàn 01 căn nhà, ở ấp Long Điền, tổng thiệt hại 
khoảng 200.000.000 đồng, nguyên nhân do chập điện. 

- Tại cơ quan Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ Tết từ 
ngày 20 đến ngày 23/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 02 tết) các đơn 

vị thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác trực bảo vệ an toàn trật tự cơ 
quan 24/24 để giải quyết công việc đột xuất, đảm bảo  an ninh chính trị - trật tự an 

toàn cơ quan và công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ kho tàng và tài sản, trang 
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thiết bị cơ quan, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong những ngày nghỉ Tết nguyên Đán Quý Mão 2023; tại Cục Thuế 
tỉnh Trà Vinh và các Chi cục Thuế trực thuộc được đảm bảo an ninh trật tự, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp; trật tự xã hội an 

toàn giao thông được chấp hành tốt.   

 8. Tình hình thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng 

và Nhà nước:  

Triển khai, quán triệt Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ 

trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết 
khác theo quy định của pháp luật; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW 

ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 
31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu 

cực, tham nhũng. Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp 
luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Các cơ quan trong hệ thống 
hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp 

trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới 
mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào 

các hoạt động trái quy định. Thành phố không phát hiện trường hợp tặng quà, nhận 
quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định 

 Trên đây là tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 
21/01/2023 đến ngày 23/01/2023 (nhằm ngày 30 tết đến ngày Mùng 2 tết) , Ủy ban 

nhân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy nắm./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;  
- CT, các PCT.UBND tỉnh;   
- Các sở, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP;                                                  
- BLĐVP.UBND tỉnh; 
- Các Phòng NC;  
- Lưu: VT, THNV. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện  
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