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BÁO CÁO TUẦN 

Từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2020 
    

Kính gửi:  

      - Tỉnh ủy Trà Vinh; 

          - Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

 

Ranh mặn 4‰ xuất hiện trên nhánh sông Hậu cách 30 km, tại vàm Trà Kha 

(huyện Trà Cú) độ mặn 9,2‰ (tăng 2,0‰ so với tuần trước). Trên sông Cổ Chiên 

cách 50 km, tại vàm Hưng Mỹ (huyện Châu Thành), độ mặn 9,0‰ (tăng 5,1‰); 

tại các cống đầu mối mặn xuất hiện bên ngoài cống so với tuần trước, như sau: 

Cống Láng Thé 2,6‰ (tăng 2,4‰), cống Cái Hóp 1,7‰ (tăng 1,3‰), cống Cần 

Chông 2,0‰ (tăng 1,6‰), cống Mỹ Văn 1,0‰ (tăng 0,8‰), cống Rạch Rum 

0,8‰ (giảm 0,4‰), cống Bông Bót 0,68‰ (giảm 0,78‰), cống Tân Dinh 0,46‰ 

(giảm 0,18‰). Vận hành đóng triệt tất cả các cống đầu mối cả tuần. 

 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

1. Sản xuất: 

a) Cây trồng ngắn ngày:  

- Cây lúa:  

+ Vụ Thu Đông: Trong tuần thu hoạch 5.750 ha, nâng diện tích thu hoạch 

đến nay 46.285 ha, chiếm 58,97% diện tích xuống giống (chậm hơn cùng kỳ 27.061 

ha); năng suất 5,19 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,07 tấn/ha); các giai đoạn sinh trưởng 

còn lại gồm: Đòng trổ 2.061 ha, chín 20.310 ha. Diện tích lúa còn lại ở giai đoạn 

trổ đến chín nên diện tích nhiễm sâu bệnh không đáng kể. 

+ Vụ mùa: Diện tích 1.304 ha, trong đó cấy lúa mùa 659,5 ha, các giai đoạn 

sinh trưởng từ giai đoạn đòng trổ đến chín. 

+ Vụ Đông Xuân 2020 - 2021: Xuống giống 3.728 ha, nâng tổng số đến nay 

xuống giống 44.373 ha, đạt 88,14% kế hoạch, chậm hơn cùng kỳ 6.378 ha; các giai 

đoạn sinh trưởng gồm: Mạ 12.528 ha, đẻ nhánh 23.300 ha, đòng trổ 8.545 ha. Có 

xuất hiện một số đối tượng gây hại như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh cháy lá nhưng 

với diện tích nhỏ, mức độ gây hại không đáng kể. 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần 

xuống giống được 864 ha. Nâng diện tích cây màu vụ Đông Xuân 2020-2021 đến 

nay 6.722 ha (thấp hơn cùng kỳ 168 ha), đạt 12,6% kế hoạch, gồm: Màu lương 

thực 789 ha, màu thực phẩm 4.524 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng 

năm khác 1.409 ha. 
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b) Chăn nuôi và thú y: Bệnh Cúm gia cầm và bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

(DTHCP) cơ bản được kiểm soát. 

Ngày 23/12/2020 phát sinh thêm bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên 

đàn bò 5/5 con mắc bệnh (01 con chết) của hộ ông Kim Tinh, ấp Thốt Nốt, xã 

Tân Sơn, huyện Trà Cú. Nâng đến nay có 02 hộ chăn nuôi xảy ra bệnh LMLM 

trên đàn bò 14/14 con mắc bệnh (01 con chết). Ngành tiếp tục phối hợp với huyện 

Trà Cú tiến hành dập dịch theo đúng qui định. 

Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vaccine LMLM 3.765 con gia súc. Nâng tổng 

số đến nay đã tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 4,29 triệu con, LMLM 114 ngàn 

con gia súc, Dại chó 20.224 liều, Tai xanh heo 2.860 con, các loại bệnh thông 

thường khác trên đàn gia súc 1,090 triệu liều và các loại bệnh thông thường khác 

trên đàn gia cầm 6,43 triệu liều. 

 c) Thủy sản:  

Trong tuần thu hoạch 165 tấn (sản lượng nuôi 107 tấn, sản lượng khai thác 

58 tấn). Nâng tổng số đến nay thu hoạch 229.326 tấn, đạt 98,55% kế hoạch (sản 

lượng nuôi 153.319 tấn, sản lượng khai thác 76.007 tấn), tăng 10.064 tấn so cùng 

kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Tạm ngưng thả giống vụ nuôi 2020, chuẩn bị cải tạo 

ao, hồ để thả nuôi vụ nuôi 2021, thu hoạch 107 tấn. Nâng tổng số đến nay đã thả 

nuôi 7,663 tỷ con tôm và cá giống các loại, diện tích 61.261 ha, thu hoạch 153.319 

tấn, đạt 104,3% kế hoạch (tôm sú 13.639 tấn, tôm thẻ chân trắng 56.011 tấn, cua 

7.037 tấn, cá tra 4.694 tấn, cá lóc 49.236 tấn, cá các loại 22.702 tấn), tăng 14.524 

tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Cải tạo ao, hồ chuẩn bị cho vụ nuôi 2021. Nâng đến 

nay đã thả nuôi 1,749 tỷ con tôm sú giống, diện tích 24.890 ha; 5,33 tỷ con tôm 

thẻ chân trắng, diện tích 9.178 ha (thâm canh mật độ cao 1,056 tỷ con, diện tích 

635,6 ha); 187,7 triệu con giống cua biển, diện tích 23.500 ha. 

+ Vùng nước ngọt: Cải tạo ao, hồ chuẩn bị cho vụ nuôi 2021. Nâng tổng 

số đến nay đã thả nuôi 397,87 triệu con tôm và cá các loại, diện tích 3.443 ha.  

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 58 tấn (01 tấn tôm); trong đó, khai 

thác nội đồng 02 tấn, khai thác hải sản 50 tấn. Nâng tổng số đến nay đã khai thác 

76.007 tấn, đạt 88,7% kế hoạch (5.925 tấn tôm), giảm 4.460 tấn so cùng kỳ, trong 

đó: Khai thác nội đồng 7.960 tấn (635 tấn tôm), khai thác hải sản 68.047 tấn 

(5.290 tấn tôm).  

Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 07 tấn tôm thẻ, chế biến 29 

tấn, tiêu thụ 09 tấn. Nâng tổng số đến nay các doanh nghiệp thu mua 7.390 tấn 

thủy sản (tôm sú 343 tấn, tôm thẻ 7.044 tấn), chế biến 6.820 tấn, tiêu thụ 4.075 

tấn, kim ngạch xuất khẩu 40,55 triệu USD. 

 2. Các hoạt động chuyên môn chính: 

 Công tác thủy lợi nội đồng: Huyện Cầu Kè tổ chức nạo vét 05 công trình, 

chiều dài 5.500 m, khối lượng đào đắp 15.630 m3. 
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 Kết thúc năm 2020 đã tổ chức 466 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, 

chăn nuôi, thủy sản và biện pháp ứng phó phòng chống hạn, mặn cho 14.617 

người tham dự; tư vấn 12.272 lượt hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy 

sản; cấp phát 133 cuốn sách, 1.000 cuốn tờ tin và 60.050 tài liệu bướm về kỹ 

thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; thực hiện 09 cuộc toạ đàm, 07 cuộc phóng 

sự, 24 bản tin thời sự, 06 chuyên mục khuyến nông và 46 cuộc hội thảo trên cây 

trồng, vật nuôi và thủy sản; 12 chuyến khám bệnh lưu động, có 403 lượt nông 

dân mang mẫu bệnh đến tư vấn. 

 Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh đến nay đã kiểm dịch 146.054 con heo (xuất 

110.824 con, nhập 35.230 con); 24.599 con trâu, bò (xuất 24.599 con); 3,53 triệu 

con gia cầm (xuất 2,43 triệu con, nhập 1,098 triệu con); 1.054 tấn sản phẩm động 

vật (xuất 490,4 tấn, nhập 563,9 tấn) và kiểm dịch 1,271 tỷ con tôm giống (1,174 

tỷ con tôm thẻ chân trắng và 97,54 triệu con tôm sú giống). 

Thanh tra, kiểm tra 10 phương tiện tàu cá; phát hiện và xử lý 04 trường 

hợp còn tồn đọng theo quy định. Nâng tổng số đến nay đã thanh tra, kiểm tra 

1.011 cơ sở và phương tiện (559 cơ sở kinh doanh, 11 cơ sở sản xuất và 05 lò 

giết mổ tập trung, 31 hộ giết mổ gia súc, 37 phương tiện vận chuyển sản phẩm 

động vật, 318 phương tiện tàu cá, 06 cơ quan, 01 HTX và 43 hộ dân vi phạm về 

quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai); thu 583 mẫu khô thủy sản, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, thức ăn, hoá chất và 

tôm, cá nuôi để kiểm tra chất lượng độc hại trong sản phẩm nuôi, hàng hóa; tịch 

thu tiêu hủy 3kg thức ăn chăn nuôi giả (TABS) và 3kg thuốc thú y hết hạn sử 

dụng; phát hiện và xử lý 126 trường hợp theo quy định (04 trường hợp của năm 

2019).  

3. Hoạt động của Ban Lãnh đạo Sở:  

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ tại Tỉnh ủy; dự Hội nghị khoa học Thủy 

sản năm 2020 tại Cần Thơ; dự Họp thẩm định Đồ án Quy hoạch vùng huyện 

Duyên Hải tại Sở Xây dựng; dự họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 

2020; dự thẩm định xã NTM và NTM nâng cao ở các xã: Hưng Mỹ (Châu Thành), 

Mỹ Long Bắc, Mỹ Hòa, Hiệp Hòa (Cầu Ngang) và An Phú Tân, Ninh Thới (Cầu 

Kè). 

Dự Hội nghị sơ kết lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030; dự 

Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2020; dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 

2021 ngành nội vụ; dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành cổng dịch vụ 

công quốc gia; dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và Hội nghị cán bộ công 

chức, viên chức của Ban Quản lý rừng và Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

4. Giá cả một số mặt hàng nông, thủy sản chủ yếu: 

Giá heo tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước lên mức 70.000 đồng/kg; 

giá các mặt hàng nông thủy sản vẫn ổn định so với tuần trước, cụ thể: Lúa tươi 

6.700 - 6.900 đồng/kg, cá lóc 32.000 đồng/kg, tôm sú 200.000 đồng/kg (30 

con/kg), gà thả vườn 55.000 đồng/kg, dừa khô 80.000 đồng/chục, bưởi da xanh 
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30.000 đồng/kg, bưởi năm roi 18.000 đồng/kg, tôm thẻ 111.000 đồng/kg (60 

con/kg), cua biển 170.000 đồng/kg (3 con/kg), cá tra 22.000 đồng/kg. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TIẾP THEO  

1. Công tác chuyên môn: 

 Tình hình mặn đã xuất hiện trên các tuyến sông đầu nguồn nên ngành 

phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi tập 

trung vận hành các cống đầu mối ngăn triều cường, ngăn mặn, trữ ngọt để phục 

vụ tốt cho sản xuất và dân sinh. 

 Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Theo dõi tiến độ thu hoạch lúa vụ Thu Đông, 

kết hợp địa phương khuyến cáo người dân ngưng xuống giống lúa vụ Đông Xuân 

2020 - 2021. Tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời 

phát hiện và phòng trị các loại sâu bệnh gây hại, đảm bảo năng suất, chất lượng 

lúa gạo. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng màu vụ Đông Xuân 2020 - 2021, đặc 

biệt là các loại cây màu phục vụ Tết Nguyên Đáng như rau các loại, dưa hấu…, 

hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại; khuyến cáo 

nông dân chuyển sang trồng màu ở những nơi không đủ điều kiện xuống giống lúa 

vụ Đông Xuân; quan tâm phát triển cây màu theo hướng hữu cơ, an toàn. 

Chăn nuôi và thú y: Tiếp tục phối hợp với địa phương huy động lực lượng 

tiêm phòng dập dịch LMLM gia súc ở các huyện: Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang 

và thị xã Duyên Hải; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi để chủ động 

thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò, Cúm gia cầm, LMLM gia súc, DTHCP và bệnh Dại); tuyên truyền vận động 

nông dân tăng cường tiêm phòng các loại vaccine trên đàn gia súc, gia cầm để bảo 

vệ đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa; tăng cường hoạt động của các chốt 

kiểm dịch trên các tuyến giao thông; phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành tăng 

cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển, các lò giết mổ và các cơ sở mua bán 

sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh để hạn chế lây lan bệnh DTHCP và bệnh 

LMLM. 

Thủy sản: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến người nuôi việc thực hiện 

đăng ký nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực, giải pháp ứng phó với hạn mặn 

trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 và hướng dẫn người nuôi cải tạo ao hồ chuẩn 

bị tốt cho vụ nuôi 2021; tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên 

địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 

kinh doanh; thực hiện tốt quan trắc, cảnh báo môi trường trên các tuyến sông đầu 

nguồn và thông báo kết quả trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh để người 

dân nắm chủ động trong việc lấy nước phục vụ nuôi thủy sản. 

Công tác phòng chống thiên tai: Phối hợp với địa phương theo dõi tình hình 

mưa, bão, triều cường và hướng dẫn người dân gia cố đê bao, bảo vệ hoa màu, 

cây ăn trái và nuôi thủy sản an toàn. 

 

 



5 
 

2. Chương trình công tác của Ban Lãnh đạo Sở: 

Tiếp làm việc với Đảng ủy Khối; tham dự sự kiện xuất khẩu lô hàng tôm 

đầu năm 2021 tại Hậu Giang; họp triển khai kế hoạch thục hiện Nghị quyết 

01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; họp thẩm định 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long. 

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp làm việc với Đoàn công tác Trung ương 

thẩm định NTM Càng Long và thành phố Trà Vinh; dự tiếp xúc cử tri với Đoàn 

đại biểu HĐND tỉnh tại xã Đa Lộc (huyện Châu Thành), xã Thông Hòa (huyện 

Cầu Kè), xã Nhị Trường (huyện Cầu Ngang) và xã Long Vĩnh (huyện Duyên Hải); 

dự Hội nghị trực tuyến chia sẽ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản; dự 

Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2020.  

Trên đây là kết quả hoạt động trong tuần và kế hoạch công tác tuần tiếp 

theo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Khối N/C UBND tỉnh; 

- Phòng BP 11-CA tỉnh;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VP. 

                                             

                                                                         

                                                                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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