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Trong tháng 9 Ủy ban nhân thị xã đã chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - 

xã hộitương đối thuận lợi, tổng đàn vật nuôi, diện tích thả nuôi thủy sản cao hơn 

cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản, giá heo hơi, cua biển và cá lóc ổn định.Xây dựng nông 
thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng.Một số chỉ 

tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ 
sinh đạt 100%.Thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn 

hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, lao động, việc làm.Tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền vận động 

nhân dân tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ XÃ, CHỦ 

TỊCH UBND THỊ XÃ 

1. Các cuộc họp, làm việc của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã 

Trong tháng, ngoài chỉ đạo điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo 

kế hoạch và chương trình công tác, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã 

chủ trì và tham dự 72 cuộc họp, hội nghị; tổ chức 09 cuộc kiểm tra, làm việc, khảo 
sát thực tế tại xã, phường. Đồng thời, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã 
đã tập trung chỉ đạo một số vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã 

hội và quốc phòng an ninh. 

2. Ban hành các văn bản của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã 

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành 09 kế hoạch;171 Quyết định và 491văn 

bản hành chính khác. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành 03 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tại các cuộc họp, hội nghị 
với các phòng, ban ngành thị xã , Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC1  

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Trong tháng, triển khai 02 đợt tiêm vắc xin phòng Covid -19, số vắc xin 

được phân bổ 1.998 liều, đã tiêm 1.254 liều vắc xin; tỷ lệ tiêm chủng đạt 

62,76%.Tính đến ngày 15/9/2022,thị xãđã tổ chức 55 đợt tiêm vắc xin phòng 

Covid – 19,tổng số liều vắc xin đã tiêm là 160.193 liều; với 160.193 lượt 
người được tiêm2; tỷ lệ vắc xin tiêm phòng COVID-19, đạt 108,34%. Trong tháng 

phát hiện 04 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2,tính đến nay trên địa bàn thị xã có 

                   
1 Số liệu tính đến 15/9/2022 
2 trong đó: 53.131 người tiêm mũi 1, 50.637 người tiêm mũi 2, 36.960 người tiêm mũi 3, 19.465 người tiêm mũi 4 
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3.408 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 3.402 trường hợp đã được điều 
trị khỏi; 06 trường hợp tử vong. 

2. Tài chính - ngân hàng  
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã: 28.2 tỷ đồng, nâng tổng số đến nay: 

371,5 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa trên địa bàn: 88,5 tỷ đồng đạt 104%;Thu bổ 
sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 191.167.575.000đ; Thu bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên: 33.700.876.600đ; Thu chuyển nguồn từ năm trước: 
7.807.890.209đ; thu từ ngân sách cấp dưới nộp trả cấp trên: 350.650.787đ). 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn thị xã: 39.5 tỷ đồng, trong đó (Chi ngân 
sách thị xã: 29.9 tỷ đồng, Chi ngân sách xã, phường: 9.7 tỷ đồng), nâng tổng số chi 

đến nay 248,6 tỷ đồng, đạt 77,22%.  
 - Đến nay các tổ chức tín dụng cho vay 139,7 tỷ đồng; tổng số dư nợ 643tỷ 

đồng; nợ quá hạn 37,4 tỷ đồng; chiếm 5,8% so tổng dư nợ. 
- Chi trả bồi thường công trình Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông 

Hậu, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2) đã chi trả được 02 hộ, với số tiền 3.131.175.842 
đồng. Nâng tổng số đến nay đã chi trả được 33/33 hộ với số tiền 
43.958.456.801đồng. Công trình cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba 

Động đã chi trả được 39/65 hộ, với số tiền 6.754.527.882 đồng,còn lại 26 hộ chưa 
nhận số tiền 13.718.009.830 đồng; công trình nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào 

cảng tổng hợp Định An được: 25/37 hộ, số tiền 21.120.708.049 đồng, còn lại 12 hộ 
chưa nhận, số tiền 14.827.280.959 đồng. 

3. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực 
3.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

a) Về nông nghiệp: 

*Cây lúa:Tổng diện tích xuống giống các vụ lúa 210ha. Thu hoạch 50 ha, 

sản lượng 220 tấn. Đến nay 72 ha, sản lượng 316,8 tấn. 

* Cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác:trong tháng 

xuống giống 2,5ha, nâng tổng số đến nay gieo trồng 2412,7 ha(3)( tăng so cùng kỳ 

195,05ha). 

* Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôiphát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm 

soát tốt; tiếp tục vận động người dân thực hiện tiêm phòng đàn vật nuôi(4); công tác 

kiểm dịch động vật được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hạn chế tình hình dịch 
bệnh lây lang trên đàn vật nuôi(5). 

* Thủy lợi nội đồng và phòng chống thiên tai:  

- Triển khai xây dựng hoàn thành hệ thống thoát nước khu vực ấp Cồn 
Trứng, xã Trường Long Hòa. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh 
khảo sát và khắc phục sạc lở bờ biển tại ấp Nhà Mát xã Trường Long Hòa. Khảo 

sát các công trình thủy lợi đề xuất về trên hỗ trợ kinh phí nâng cấp, nạo vét, khắc 
phục các sự cố,... 

                   
3Màu lương thực 292,8, ha, màu thực phẩm 1.956,3 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàn g năm khác 163,6 

ha.. 
4Đến nay đã vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 5.337 con (giảm 374 con so cùng kỳ); LMLM 2.440 con 

gia súc, giảm 374 con so cùng kỳ); vắc xin dại 1.085 liều tăng 31 liều so cùng kỳ). 
5 Trong tháng: đã kiểm dịch 3.145 conheo đến nay được 20.714 con. 
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* Xây dựng nông thôn mới: 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành hỗ trợ các xã rà soát, nâng chất các 

tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Tập trung các giải pháp, hoàn thành các tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao của 02 xã Long Hữu và Trường Long Hòa. 

 * Chương trình OCOP: 

 - Phối hợp với sở KHCN và đơn vị tư vấn xây dựng nhãn hiệu thương hiện 

(tại Hà Nội) làm hồ sơ xây dựng nhãn hiệu độc quyền cho 01 cơ sở: khô bò Trọng 
Nghĩa. Nâng đến nay đã vận động được 5 cơ sở doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu. 

- Phối hợp Đại học Trà Vinh khảo sát hoàn thiện hồ sơ 7 sản phẩm dự kiến 
tham gia đánh giá OCOP đợt 2: Hợp tác xã NNTS Trường Long Hòa (Sản phẩm: 
Dưa lưới); Cơ sở khô bò một nắng Trọng Nghĩa (Sản phẩm: Khô bò); Tiệm bánh 

Ngọc Thu (Sản phẩm: Bánh bao chỉ); DNTN Phong Vinh (Sản phẩm: Nước mắm 
rươi; Mắm Sà rinh)); Cơ sở me ngào Kim Liên (Sản phẩm: Me ngào hạt mềm); Cơ 

sở Bột nưa Hoàng Lan (Sản phẩm: Bột nưa). 
- Phối hợp Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Công ty cổ phần 

đầu tư Kiêng Giang SG triển khai xây dựng giang hàng trưng bày và bán sản phẩm 
OCOP tại khu du lịch biển Ba Động. 

c) Thủy sản: 

Tổng diện tích nuôi thủy sản 180,08 ha, lũy kế 9 tháng thả nuôi trên 
5.363,08 ha, so cùng kỳ giảm 3,70% (tương đương 206,6ha).Tình hình thiệt hại 
trong nuôi tôm còn xảy ra rải rác, trong tháng có 26 hộ thả nuôi tôm sú, tôm thẻ bị 

thiệt hại với hơn 9,65 triệu con giống trên diện tích 14,12 ha, lũy kế 9 tháng 551 
lượt hộ, 144,59 triệu con, 208,3 ha chủ yếu do bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy và 

vi bào tử trùng.   
Tổng sản lượng thủy sản 3.494,2 tấn, lũy kế 9 tháng 33.530,1tấn, đạt 

87,01% kế hoạch (so cùng kỳ tăng 4.027,66 tấn); trong đó:sản lượng nuôi trồng 
25349,6 tấn, giảm 6,31% so với cùng kỳ (tương đương giảm 550,7 tấn); sản lượng 

khai thác 8.180,5 tấn, tăng 22,04% so với cùng kỳ (tương đương tăng 4578,36 tấn). 
2. Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể 

Trong tháng phát triển được 05 doanh nghiệp nâng tổng số đến nay phát 

triển mới được 39 doanh nghiệp đạt 60% kế hoạch. Tổng số doanh nghiệp đã giải 
thể hiện nay là 28 doanh nghiệp. Hiện thị xã có 243 doanh nghiệp đang hoạt động. 

Trên địa bàn thị xã có 13 HTX với 2.036 thành viên vốn điều lệ 19,6 tỷ 

đồng.Đến nay thị xã có 118 THT với 1.523 thành viên6. 

3.3. Đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch 

Triển khai 19 công trình chuyển tiếp, 35 công trình khởi công mới7, tổng 
vốn phân bổ là 135,218 tỷ đồng (vốn tỉnh quản lý 104,666 tỷ đồng), đã giải ngân 

được 100,246 tỷ đồng, tương đương 74,14% so với kế hoạch vốn, nếu chỉ tính 

                   
6Trong đó: số THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 108 tổ với 1.387 thành viên (thủy sản 53 THT, 770 

thành viên; trồng trọt 15 THT, 200 thành viên; chăn nuôi 40 THT, 417 thành viên), số THT hoạt động trong lĩnh vực 

phi nông nghiệp là 10 tổ với 136 thành viên. Có 94/118 THT hoạt động khá tốt, chiếm tỷ lệ 79,66%. 
7 Trong đó: 20 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, 17 công trình đang triển khai thi công, 07 công trình 

chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 04 công trình đang phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, 01 công trình 

đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 03 công trình đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 01 công 

trình đã phê duyệt BCKTKT và 01 công trình đang trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 
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nguồn vốn do tỉnh quản lý, giá trị giải ngân được 90,162 tỷ đồng, tương đương 
86,1% so với kế hoạch vốn (tính đến ngày 10/9/2022). 

4. Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ 

   4.1. Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị khai 

giảng năm học 2022-2023. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường vệ 
sinh, kiểm tra sách, tài liệu, bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lý, bổ 

sung đồ dùng dạy học, lập kế hoạch dự trù kinh phí bổ sung sách giáo khoa, sách 
tham khảo và các thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới. Tập trung chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu vào năm học 2022-2023 đối với các cấp 
học; tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Tình hình học sinh đến lớp năm 

học 2022-2023: Tổng số 10.075 em có 329 lớp: trong đó: Bậc Mầm non – Mẫu 
giáo: 1738 cháu với 66 lớp (10 lớp trẻ độc lập với 152 cháu); Bậc Tiểu học: 4032 
em với 145 lớp; Bậc THCS: 2.690 em với 74 lớp. Bậc THPT: có 1.615 em với 44 

lớp. 

 Tham gia Hội thảo về Chương trình làm quen tiếng Anh do Công ty Đại 

Trường Phát phối hợp tổ chức. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường 
xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2022-2023.  

Xây dựng kế hoạch các Hội thi cấp thị xã và hướng dẫn công tác thi đua 
khen thưởng năm học 2022-2023.Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh theo hướng mở, thiết thực và hiệu quả. Chỉ đạo 
củng cố mô hình hoạt động của TTHTCĐ theo hướng một cơ sở giáo dục thực hiện 

nhiều nhiệm vụ.Trung tâm GDNN-GDTX thị xã mở 14 lớp lớp đào tạo nghề, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

4.2. Khoa học và Công nghệ  

- Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác đo lường trong thương mại bán lẻ cho 

cán bộ công chức xã, phường, Ban quản lý các chợ; công tác xây dựng bảo hộ 

nhãn hiệu cho cán bộ công chức các ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ 
sở có nhu cầu xây dựng nhãn hiệu. 

- Lấy ý kiến sở Khoa học công nghệ tỉnh về danh mục khoa học công nghệ 
cấp cơ sở năm 2023 đối nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng dưa leo baby 

(Cucumis sativus) theo hướng an toàn trong nhà màng. 

 - Đề xuất Hội đồng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thẩm định 02 đề tài: (1) sản 

xuất giống vọp nhân tạo, (2) bảo quản hành tím và đã được Hội đồng thẩm định 
cấp tỉnh thông qua. 

5. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác  

5.1. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm 
Trong tháng có 01 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Nâng tổng số đến nay có 15 lao động đã xuất cảnh, đạt 60% kế hoạch và 
hiện có 16 lao động đang học định hướng chờ phỏng vấn; xây dựng kế hoạch và 

phối hợp tổ chức Hội thảo việc làm và giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng trên địa bàn thị xã Duyên Hải (lần 2) có 92 lao động tham dự và 60 

đại biểu đại diện UBND, các ban, ngành thị xã và xã, phường tham dự; Kế hoạch 
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triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thị xã. 

Dự khai giảng 04 lớp nghề tại Dân Thành, Long Hữu và Phường 1, nâng 
tổng số đến nay là 13 lớp với 305 học viên và bế giảng 01 lớp tại Phường 1. 

5.2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công  
Trong tháng vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 được 2.725.000 

đồng, nâng tổng số 262.438.000 đồng. 
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức 

đưa 09 đối tượng chính sách người có công đi điều dưỡng tập trung8 và cấp kinh 
phí điều dưỡng tại gia đình cho 07 đối tượng người có công. 

- Tổng hợp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu 
số gửi Ban dân tộc tỉnh, kết quả có 10 đối tượng. 

- Thẩm định và đề nghị về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội giải quyết 
chính sách 07 hồ sơ9. Nâng tổng số đến nay là 79 hồ sơ10. 

5.3. Bảo trợ xã hội và giảm nghèo 
Ban hành 32 quyết định cho đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng tổng số đến nay 

385 hồ sơ các loại11; Tiếp và làm việc với Tổ giám sát của Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh giám sát công tác Bảo trợ xã hội năm 2022; Báo cáo kết quả 

phân bổ, giao kế hoạch và giải ngân vốn NSNN năm 2022 chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Cấp kinh phí trợ cấp thường xuyên tháng 9/2022 cho đối tượng người có 
công với cách mạng số tiền 1,3 tỷ đồng nâng tổng số đến nay cấp được 12,9 tỷ 

đồng12 và kinh phí Bảo trợ xã hội, số tiền: 0,8 tỷ đồng nâng tổng đến nay cấp được 
7.4 tỷ đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

5.4. Chăm sóc sức khỏe nhân dân 
Trong tháng, tổng lượt khám, chữa bệnh khám bệnh 6.635 lượt người(13); 

phát hiện 04 ca tay chân miệng(14); 08 ổ dịch sốt xuất huyết(15);13 ca sốt xuất 

huyết(16). 

Triển khai thực hiện chiến dịch uống Vitamin A (đợt I năm 2022) 

1.459/1.500 trẻ đạt 97,26%. 

                   
8 Đà Nẵng 07; Thành phố Đà Lạt: 02  
9(01 hồ sơ mai táng phí người có công, 02 hồ sơ mai táng phí 290, 01 hồ sơ mai táng phí chất độc hóa học, 01 hồ 

sơ chuyển đổi thờ cúng, 01 hồ sơ thờ cúng, 01 hồ sơ đề nghị mua bảo hiểm y tế cho đối tượng 290)  
10Hồ sơ mai táng phí người có công 27; thờ cúng 13; Quyết định 290 là 14; Quyết định 150 là 03; Quyết định 62 

là 01; Quyết định 49 là 01; BHYT con liệt sĩ 02; Bảo hiểm y tế 290: 02; Cắt giảm 02; CĐHH 03, 04 trợ giúp dụng 

cụ chỉnh hình, 02 ưu đãi cho HS,SV; 01 hồ sơ mai táng phí mẹ Việt Nam anh hùng, 02 hồ sơ mai táng phí thương 

binh, 01 hồ sơ chuyển về huyện Cầu Ngang, 01 hồ sơ chuyển đổi thờ cúng. 
11 trong này có 04 quyết định cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND 
12 (Trong đó trợ cấp thường xuyên số tiền 12.033.805.000 đồng, quà Tết của Chủ tịch nước cho 1.513 đối tượng 

chính sách số tiền  459.000.000 đồng, quà ngân sách hỗ trợ thêm cho 1.763 đối tượng chính sách số tiền 

431.200.000 đồng, quà cho 36 vợ liệt sỹ tái giá chưa chuyển đổi thờ cúng số tiền 18.000.000 đồng 
13Trong 9 tháng 43.888 lượt, đạt 54,86%. 
14Trong tháng phát hiện 04 ca bệnh xảy ra trên địa bàn: Phường 1: 01 ca; Dân Thành: 01 ca; Trường Long Hòa: 

02 ca. Trong 9 tháng phát hiện 13 ca bệnh xảy ra trên địa bàn: Phường 1: 5 ca; Long Hữu: 2 ca; Hiệp Thạnh: 1 ca; 

Trường Long Hòa: 3 ca; Dân Thành: 2 ca (so với cùng kỳ tăng 05 ca) 
15Trong tháng phát hiện:02 ổ dịch SXH tại Phường 1, 02 ổ dịch Phường 2, 02 ổ dịch Trường Long Hòa, 01 ổ 

dịch xã Hiệp Thạnh, 01 ổ dịch xã Long Toàn. Trong 9 tháng phát hiện 18 ổ dịch sốt xuất huyết: Phường 1: 2 ổ dịch; 

Phường 2: 3 ổ dịch; Hiệp Thạnh: 1 ổ dịch; Trường Long Hòa: 5 ổ dịch; Dân Thành: 4 ổ dịch; Long Toàn: 3 ổ dịch  

(so với cùng kỳ 2021 tăng 18 ổ dịch) 
16Số ca mắc 06 ca. Tính từ đầu năm, có 13 ca, đạt 54,16% so với cùng kỳ năm 2021 (24 ca), không tử vong. 
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Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra 9 cơ sở sản xuất bánh, kinh 
doanh bánh trung thu trên địa bàn thị xã.Nâng tổng 9 tháng kiểm tra 226 cơ sở, 

phát hiện 8417 cơ sở vi phạm. 
5.5. Văn hóa, thể thao và du lịch 

 - Cập nhật mới 01 banner tuyên truyền và 01 banner sản phẩm OCOP trên 

trang thông tin điện tử.Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm 
vắc xin phòng Covid – 19. 

- Trong tháng có khoảng 71.950 lượt khách du lịch đến tham quan và sử 
dụng các dịch vụ tại khu du lịch biển Ba động, tổng doanh thu là 1.710.000.000 

đồng. Lượng khách trong tháng tăng 23.400 lượt so với tháng trước18. Trong 9 
tháng đầu năm có khoảng 276.350 lượt khách đến khu du lịch Biển Ba Động và sử 

dụng các dịch vụ tại khu du lịch biển Ba động. Tổng doanh thu trên 04 tỷ đồng. 
Lượng khách trong 9 tháng đầu năm tăng trên 100.000 lượt, nhất là dịp tết Nguyên 

đán và lễ 30/4, 01/5 và quốc khánh 02/9. 

 6. Tài nguyên và môi trường 

 - Cấp mới 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng tổng số đã cấp 106 

giấy, đạt 98,71% diện tích cần cấp giấy.Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản. Các hoạt động cải thiện cảnh quan, 

môi trường theo Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU tiếp tục được triển khai 
thực hiện(19). 

 - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải: Đã ký hợp đồng tư 

vấn lập KHSDĐ 2023 thị xã Duyên Hải (HĐ số 69/HĐ-TTKT ngày 23/8/2022); 
đơn vị tư vấn đang tiến hành điều tra thu thập thông tin, tài liệu.  

 - Thẩm định Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải; 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tiếp tục theo dõi việc nộp phí của các cơ 
sở sản xuất, chế biến trên địa bàn20. 

7. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng,chống tham nhũng lãng phí. 

7.1 Cải cách hành chính 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND thị xã Duyên Hải; Ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc 
UBND thị xã Duyên Hải; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã Duyên Hải; Ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – 

                   
17+ Nội dung vi phạm: Cơ sở chưa cung cấp được một số giấy tờ có liên quan pháp lý; khu vực sơ chế, chế biến 

chưa đạt yêu cầu; đồ bảo hộ lao động chưa trang bị đầy đủ, mặt hành kinh doanh hết hạn sử dụng. Xử lý:  04 cơ sở 

tiêu hủy gồm 18 loại sản phẩm; 81 cơ sở nhắc nhở. 
18 Trong 04 ngày lễ (từ 01/9 đến 04/9) lượng khách 29.000 lượt, có 11 khách quốc tế, với doanh thu 780 triệu 
19Cụ thể: có 2.097 lượt người tham gia thực hiện (trong đó quần chúng nhân dân chiếm 33 %); vệ sinh, thu gom 7,01 

tấn rác thải trên các tuyến đường, khu vực chợ, khu dân cư; phát quang bụi rậm đường giao thông 58,7 km; trồng  mớ i 12 

cây xanh; có 06 buổi phát thanh tuyên truyền. 
20Đã có 11/26 cơ sở nộp phí với tổng số tiền phí thu được là 28 triệu đồng; Gửi Thông báo thu phí năm 2021 và 

quý I, II năm 2022 đến Công ty CP Thuỷ sản Thông Thuận - Trà Vinh - Khu sản xuất giống tôm chất lượng cao 

Thông Thuận - Trà Vinh. 
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Thương binh và xã hội thuộc UBND thị xã Duyên Hải; Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch 

thuộc UBND thị xã Duyên Hải; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Báo cáo Sở Nội vụ danh sách số lượng cơ cấu ngạch công chức chuyên 

ngành hiện có, số lượng công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu 
của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch dự thi lên cán sự, lên chuyên viên 

và tương đương năm 2022; Số lượng cơ cấu chức danh viên chức hiện có số lượng 
viên chức hành chính ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc 

làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch lên cán sự, lên chuyên viên và tương đương 
năm 2022; Viên chức hành chính đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi từ nhân 

viên lên cán sự năm 2022; Rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 đến 
năm 2026. 

- Báo cáo sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị 

xã Duyên Hải; Kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh 

vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu. 

Quyết định nghỉ hưu đối với 01 công chức; Chấp thuận cho thôi việc đối với 
01 viên chức giáo dục; Chấp thuận cho nghỉ việc đối với 01 công chức cấp xã (xã 

Long Hữu); Chấp thuận cho thôi việc đối với 01 cán bộ cấp xã (xã Long Hữu). 

Quyết định tuyển dụng 04 viên chức21; Tuyển dụng 01 công chức cấp xã (xã 
Hiệp Thạnh); Bổ nhiệm có thời hạn đối với 01 công chức (HĐND và UBND thị 

xã). 

- Gửi Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách theo Nghị định số 

108/NĐ-CP, Nghị định 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ (02 viên chức giáo dục). 

- Công văn thỏa thuận hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17/11/2000 của Chính phủ (Trường Tiểu học Kim Đồng). 

- Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2022, Nghị định số 
143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ (02 trường hợp); Phê duyệt 

danh sách nghỉ việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 
07/9/2009 của Chính phủ (01 trường hợp xã Hiệp Thạnh); Phê duyệt danh sách 

nghỉ việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 
HĐND tỉnh Trà Vinh (03 trường hợp xã Hiệp Thạnh). 

7.2 Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
lãng phí.  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp 26 lượt, nâng tổng số đến nay 

tiếp được 199 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; nhận 11 đơn, giải quyết 06/11đơn. 
Nâng tổng số đến nay nhận 110 đơn (thuộc thẩm quyền 60 đơn), giải quyết được 

57/60 đơn, đạt 95%(22). 

                   
21 (02 viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Duyên Hải; 02 viên  chức giáo dục) 
22Trong đó: đơn khiếu nại đạt 87,5%, đơn tranh chấp đạt 86,66%. 
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- Ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong 
quản lý thu, chi tài chính của Phòng Quản lý Đô thị và Ban Quản lý Bến xe khách 

thị xã Duyên Hải.  

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung chưa thực hiện xong Kết luận 
thanh tra số 01/KL-TTr, ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh về 

việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, 
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Các đơn vị, địa phương nộp khắc phục đến nay được 
977.632.257/1.069.225.816 đồng (đạt 91,43%) vào tài khoản tạm giữ của Thanh 

tra tỉnh.   

 - Ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong 

quản lý thu, chi tài chính của Phòng Quản lý Đô thị và Ban quản lý Bến xe khách 
thị xã Duyên Hải. 

 - Chỉ đạo Thanh tra thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến 29 hộ dân khu chợ mồi theo Kết luận số 

01/KL-UBND, ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất công (khu chợ 

mồi) của UBND thị trấn Duyên Hải (nay là UBND Phường 1, thị xã Duyên Hải) 
để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương quy hoạch khu dân cư Khóm 
Phước Bình thị xã Duyên Hải.  

9. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

  * Quốc phòng, an ninh 

 - Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ; tăng cường công tác nắm tình hình về 
an ninh trật tự.Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức 

tuần tra được 97 cuộc, có 291 đ/c tham gia, nâng tổng số đến nay 477 cuộc, có 
1.431 lượt đồng chí tham gia. Qua đó đã góp phần giữ gìn ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn thị xã; Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 

9, trình Bộ CHQS tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch và luyện tập các phương án 
SSCĐ bảo vệ ngày lễ lớn 77 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 - Tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan cho 176 cán bộ, công chức thuộc Ban chỉ 

huy quân sự khối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Phối hợp với Đoàn công 

tác MIA Bộ Quốc phòng tiến hành bàn giao lại hiện trường khu vực xác máy bay 
rơi cho hộ ông Lê Văn Chăm, Khóm Long Thạnh, Phường 1, thị xã Duyên Hải. 

 - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của 
Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022. 

 - Phối hợp với Đoàn công tác MIA Bộ Quốc phòng tiến hành bàn giao lại hiện 

trường khu vực xác máy bay rơi cho hộ Lê Văn Chăm, khóm Long Thạnh, Phường 
1, thị xã Duyên Hải. 

 - Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023. 

 - Tổ chức diễn tập phòng thủ tại Phường 2, xã Trường Long Hòa trong khu 

vực phòng thủ năm 2022. 
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 * Trật tự an toàn xã hội 

- Trong tháng, xảy ra 02 vụ tội phạm về trật tự xã hội23(trộm cắp tài sản; đánh 

bạc), lũy kế 9 tháng đã xảy ra 11vụ24(giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm 2021); không 
phát hiện vụ tội phạm về ma túy, lũy kế 9  tháng đã xảy ra 04 vụ25(ít hơn 06 vụ so 
với cùng kỳ năm 2021); điều tra làm rõ, khởi tố 01 vụ tội phạm về kinh tế (Buôn 

bán hàng cấm), lũy kế 9 tháng phát hiện 02 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 
2021); không xảy tai nạn giao thông, lũy kế 9 tháng xảy ra 02 vụ26(không tăng giảm 

số vụ, tăng 01 người chết, giảm 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021).  

- Tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự 248 cuộc, có 972 lượt đồng chí 

tham gia, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp27, góp phần ổn định tình 
hình an ninh, trật tự trên địa bàn, lũy kế 9 tháng 1.996 cuộc, có 7.960 lượt đồng 

chí tham gia, phát hiện, ngăn chặn, giải tán, xử lý nhiều trường hợp28, góp phần ổn 
định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. 

- Triển khai, thực hiện cấp thẻ CCCD: trong tháng tiếp nhận 509 hồ sơ, nâng 
tổng số đến nay là 41.747 hồ sơ (trong đó 1.131 hồ sơ tạm trú, chỉ tiêu cấp CCCD 

100% cho công dân trong độ tuổi đến nay 40.145/42.618 đạt 94,2%) , đã nhận về 

                   
23 (1)Vào khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 15/8/2022 Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa tuần tra 

phát hiện, bắt quả tang và bàn giao cho Công an thị xã 07 đối tượng trộm cắp tài sản (hàu), tang vật tạm giữ, gồm: 

766,8 kg hàu nguyên con, 175 cái vỏ xe (để nuôi hàu), 06 đèn pin đội đầu, 03 cây dao kim loại;  (2) Vào khoảng 23 

giờ 30, ngày 21/8/2022, phối hợp với PC02 và PK02 bắt quả tang 01 vụ đánh bạc trái phép (lắc tài xỉu) t ại quán cà 

phê Anh Vy thuộc ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tang vật tạm giữ, gồm: 20.238.000 đồng tiền 

trên chiếu bạc và 88.346.000 đồng trên người các đối tượng, 01 bộ lắc tài xỉu, 09 hột xí ngầu, 14 xe môtô và 19 điện 

thoại di động, qua xác minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 64.000.000 đồng. 
24 (1) Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 24/12/2021 tại khóm Phước Trị, Phường 1, làm bị thương 01 người; (2) 

Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 16/01/2022 tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thiệt hại tài sản 10 cuộn khung sắt nắp 

rọ đá khoảng 2,4 triệu đồng; (3) Gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 24/02/2022 tại khóm Phước Trị, Phường 1, 

làm bị thương 03 người; (4) Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 26/4/2022 tại vùng biển, xã Trường Long Hòa, tài sản 

thiệt hại 417 cái lú (rập sấp) trị giá khoảng 109 triệu đồng; (5) Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 14/01/2022 tại ấp 

Giồng Giếng, xã Dân Thành, làm bị thương 01 người; (6) Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 01/5/2022 tại khóm 2, 

phường 1, tài sản thiệt hại 01 xe môtô trị giá khoảng 3,7 triệu đồng; (7) Giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 

12/7/2022 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản 01 xe môtô hiệu Future; (8) Trộm 

cắp tài sản, xảy ra ngày 17/6/2022 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thiệt hại tài sản 10 nắp rọ đá; (9) Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, phát hiện ngày 21/4/2022 tại xã Long Hữu; (10) Trộm cắp tài sản,xảy ra ngày 15/8/2022 tại ấp Bào, xã 

Hiệp Thạnh, thiệt hại tài sản, gồm: 766,8 kg hàu nguyên con, 175 cái vỏ xe (để  nuôi hàu) trị giá 19.865.000 đồng và 

01 vụ đánh bạc (lắc tài xỉu), xảy ra ngày 21/8/2022, tại quán cà phê Anh Vy thuộc ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành  
25Gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy 03; Vận chuyển trái phép chất ma túy 01 
26 (1) Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 17/4/2022, Phạm Thanh Nhàn, sinh năm 1977, trú ấp Cồn Ông, xã Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải điều khiển xe môtô BKS: 84AE-000.19 lưu thông trên Quốc lộ 53B hướng từ ấp Giồng 

Giếng về ấp Cồn Ông, xã Dân Thành khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Láng Cháo th ì va chạm với xe môtô BKS: 

64B2-220.33 do Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1995, trú ấp Len, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú chở theo sau Trịnh 

Văn Ngoan, sinh năm 1998, trú ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải lưu thông theo chiều 

ngược lại. Tai nạn làm Phạm Thanh Nhàn tử vong tại hiện trường và Nguyễn Văn Bình bị đa chấn thương, thiệt 

hại tài sản khoảng 1.500.000 đồng. Nguyên nhân đang xác minh, làm rõ; (2) Vào khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 

22/5/2022 tại Quốc lộ 53 thuộc ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, Phạm Quốc Nguyên, sinh năm 2003, trú: ấp Ba 

Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải điều khiển xe môtô BKS: 84F1-247.82, chở theo Tạ Đức Ngọc, sinh 

năm 2000, trú: ấp Thạnh Quế A, thị trấn Thạnh An, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ lưu thông theo hướng từ xã 

Long Toàn về Phường 1, khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe môtô BKS: 84M1-124.56 do Nguyễn Văn 

Nhàn, sinh năm 2000, trú: Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Tai nạn 

làm chết 01 người (Phạm Quốc Nguyên) và bị thương 01 người (Nguyễn Văn Nhàn), thiệt hại tài sản khoảng 03 

triệu đồng. Nguyên nhân đang xác minh, làm rõ . 
2710 điểm đánh bạc nhỏ, có khoảng 150 người tụ tập; 06 nhóm, 58 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.  
28117 điểm đánh bạc nhỏ, có khoảng 1.800 người tụ tập; 36 nhóm, 280 người tụ tập đêm khuya;  01 nhóm, 04 thanh 

thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt ga; 02 điểm, 12 người karaoke quá giờ quy định; 02 đối tượng rải tờ rơi tuyên  t ruyền  “Tín  

dụng đen”, thu giữ 1.400 tờ rơi (Phường 2). 



10 

 

780 thẻ, nâng tổng số đến nay 41.021 thẻ, cấp phát cho công dân đến nay được 
40.792 thẻ. 

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2022  

Căn cứ Nghị quyết củaThị ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dânthị xã và 

Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; trong tháng 10 
năm 2022, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1.Tiếp tụctập trung thực hiệnKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách và đầu tư công năm 2022.Nắm chặt tình hình sản xuất trong dân, diễn 
biến môi trường, thời tiết để có khuyến cáo phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại. Giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để có phòng, chống dịch bệnh 
kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vaccine LMLM 

và viêm da nổi cục trên đàn gia súc; Kiểm soát tốt công tác giết mổ trên địa bàn. 
Tổ chức hội nghị triển khai kết hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 
năm 2022.Thường xuyên theo dõi diến biến thời tiết, môi trường để kịp thời ứng 

phó với sự cố thiên tai; Tập trung thu quỹ phòng chống thiên tai đảm bảo đạt chỉ  
tiêu trên giao.  

2.Thực hiện tốt việc thẩm định thẩm tra các dự án xây dựng cơ bản, tổ chức 
nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành; đôn đốc các đơn vị thi 

công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, thực 
hiện đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh đúng theo quy định. 

3. Tăng cường quản lý công tác dạy học trong năm học 2022-2023. Đồng 

thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo lĩnh vực của 
ngành. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt các biện pháp duy trì sĩ số hạn chế tối đa 
học sinh bỏ học giữa chừng.Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu 

việc làm, tuyển dụng, đào tạo nghề và cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài;quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thị 

xã. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, chính sách đối với người có 
công với cách mạng đảm bảo các chính sách được thực hiện đầy đủ, không bỏ sót 

đối tượng. 

4. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo đạt và 

vượt chỉ tiêu trên giao. Tuyên truyền vận động phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh 

doanh cá thể. Tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch, thực hiện tốt 
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 5.Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính 
trị của địa phương; phòng chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch 
sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao phối hợp các ngành Kinh tế, Văn hóa – Thông tin tham gia Tuần lễ Văn hóa, 
Du lịch – Liên quan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 

năm 2022. Tổ chức Liên hoan Gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thị xã năm 2022. 
6. Chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã phối hợp với các xã rà 

soát lại tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn nâng cao; ấp nông thôn mới kiểu 
mẫu; Tổ chức kiểm tra, công nhận ấp VHNTM, khóm văn hoá vào cuối năm 2022. 

Kiểm tra nâng chất Phường văn minh đô thị, xã văn hoá, nông thôn mới. Tăng 
cường công tác quản lý về du lịch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp kinh 

doanh, mua bán không đúng quy định tại khu du lịch biển Ba Động. 
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7. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, chỉ đạo các ngành phối hợp các xã, phường thực hiện tốt Kế hoạch số  01/KH-

UBND của UBND tỉnh, về việc hành động cải thiện cảnh quang, môi trường, chỉnh 
trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự đô thị, an toàn giao 
thông trên địa bàn thị xã. Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, khoáng sản; 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
quản lý chất thải nguy hại. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị triển khai thực hiện các công trình, 
dự án đúng kế hoạch đề ra. 

8.Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà thuốc, phòng 
khám tư nhân; chấn chỉnh thực hiện đúng những quy định về chuyên môn. Tăng 

cường công tác quản lý y tế tư nhân, đông - tây y, dược, mỹ phẩm, kính mắt về 
việc sử dụng, cấp phát, bảo quản, giá cả theo đúng quy định hiện hành. 

9. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo năm 2022 kết hợp với kiểm tra công tác nội vụ năm 2022 tại các xã, phường. 

 10. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội; tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; Tập trung lực 

lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh 

các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài 
sản, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, kinh tế… 

 11. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự 

an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm gắn với phòng, chống dịch bệnh; chủ động 
ứng phó với các diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã. 

 Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - 
xã hội tháng 9 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022. Ủy 

ban nhân dân thị xã báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Thị ủy nắm 
chỉ đạo; các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường căn cứ tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
-UBND tỉnh (b/c);    
- Sở Kế hoạch và đầu tư (b/c); 
- TT.TXU, TT.HĐND thị xã (b/c); 
- CT, các PCT.UBND thị xã (đ/b); 
- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã (t/h); 
- UBND các xã, phường (t/h); 
- Lưu: VT, NC, (Thắm).    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Lánh 

 

 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-18T09:35:04+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải<txduyenhai@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-18T09:37:25+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải<txduyenhai@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




