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Kính gửi:  

      - Tỉnh ủy Trà Vinh; 
          - Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 
  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

1. Về tình hình sản xuất: 

a) Trồng trọt: 

- Cây lúa: 

+ Vụ Thu Đông: Trong tuần thu hoạch 16.309 ha, lũy kế đến nay thu hoạch 
40.880 ha, chiếm 54,39% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 5,11 tấn/ha 

(cao hơn cùng kỳ 0,07 tấn/ha). Các giai đoạn sinh trưởng còn lại gồm: Đòng trổ 
1.828 ha, chín 32.455 ha. Hầu hết diện tích lúa còn lại trên đồng trong giai đoạn 

chính, thu hoạch nên diện tích nhiễm sâu bệnh không đáng kể. 

+ Vụ Mùa: Đến nay xuống giống 1.090 ha (trong đó, cấy lúa mùa 502 ha, 

gồm Châu Thành 320 ha, Cầu Ngang 112 ha, Trà Cú 70 ha). Hiện lúa đang phát 
triển tốt. 

+ Vụ Đông Xuân 2021-2022: Trong tuần xuống giống 5.527 ha, nâng tổng 

số đến nay xuống giống 7.241 ha ha, đạt 13,43% kế hoạch. Các giai đoạn sinh 
trưởng, gồm: Mạ 6.129 ha, đẻ nhánh 1.112 ha. 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần 
xuống giống 912 ha màu Đông Xuân năm 2022, nâng tổng số đến nay xuống giống 

3.669 ha, gồm: Màu lương thực 466 ha, màu thực phẩm 2.757 ha, cây công nghiệp 
ngắn ngày và cây hàng năm khác 446 ha. 

b) Chăn nuôi và thú y:  

Tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 35,3 ngàn con, LMLM 1,08 

ngàn con gia súc, Dại chó 124 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia 
súc 8,6 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 53,5 ngàn 

liều. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 1,87 
triệu con (đạt 25,53% tổng đàn), LMLM 102,89 ngàn con gia súc (đạt 26,82% 

tổng đàn), Dại chó 16.166 liều (đạt 9,84% so tổng đàn), các loại bệnh thông 
thường khác trên đàn gia súc 564 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác 
trên đàn gia cầm 4,25 triệu liều. 

* Tình hình dịch bệnh: 

Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại 

chó cơ bản được kiểm soát. 
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- Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP): Phát sinh thêm 10 hộ, số bò có biểu 

hiện của triệu chứng bệnh 30 con/tổng đàn 64 con. Tính từ ngày 29/9 đến 
13/12/2021 dịch bệnh DTHCP đã xảy ra tại 78 hộ, 42 ấp/khóm của 23 xã thuộc 
05 huyện (Châu Thành, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải và Càng Long), với tổng 

đàn 2.105 con; nghi, mắc bệnh 1.484 con, chết 158 con; tiêu hủy 1.808 con; trọng 
lượng heo tiêu hủy 124.249 kg; cấp 3.263 lít thuốc sát trùng cho các huyện Châu 

Thành, Cầu Kè, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải và Tiểu Cần; đến nay, địa 
phương đã triển khai phun xịt 3.048 lít thuốc sát trùng cho 77.213 lượt hộ. Đến 

nay, có 15 xã/phường/thị trấn của 05 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 
21 ngày gồm huyện Cầu Kè: 05 xã (01 xã đã công bố hết dịch); huyện Cầu Ngang: 

07 xã; huyện Duyên Hải: 01 thị trấn; huyện Càng Long 02 xã; còn lại 08 xã chưa 
qua 21 ngày. 

- Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC): Trong tuần không phát sinh dịch bệnh; 
đến ngày 10/12, dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên bò đã xảy ra ở 304 ấp, 

khóm của 68/106 xã, phường, thị trấn thuộc 08/9 huyện, thị xã, thành phố (gồm 
Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Thị xã Duyên Hải, Cầu Kè, Càng 

Long và thành phố Trà Vinh). Trong đó, số bò nghi, mắc bệnh 3.633 con/tổng đàn 
11.430 con của 2.103 hộ; chết 718 con; tiêu hủy 735 con, trọng lượng bò tiêu hủy 
129.973 kg; cấp phát 159.125 liều vắc-xin VDNC cho địa phương; 17.228 lít thuốc 

sát trùng. Nâng đến nay đã sử dụng 154.730  liều vắc – xin (còn lại 4.395 liều); 
14.597 lít thuốc sát trùng, phun xịt cho 329.052 lượt hộ và 12.019 tài liệu bướm, 

áp phích. Đến nay, có 58 xã/phường/thị trấn của 08 huyện, thị xã, thành phố dịch 
bệnh đã qua 21 ngày (05 xã công bố hết dịch bệnh VDNC, gồm: xã Phong Thạnh 

(huyện Cầu Kè); xã An Quảng Hữu, Long Hiệp, Tân Hiệp và Ngọc Biên (huyện 
Trà Cú); còn lại 10 xã dịch bệnh chưa qua 21 ngày. 

c) Thủy sản: Trong tuần thu hoạch 1.562 tấn (sản lượng nuôi 1.040 tấn, 

sản lượng khai thác 522 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 216.531 tấn (sản lượng nuôi 

148.429 tấn, sản lượng khai thác 68.102 tấn), đạt 91,14% kế hoạch, giảm 6.424 
tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 222,6 triệu con tôm và cá giống các loại, 
diện tích 56,2 ha, thu hoạch 1.040 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 7,2 tỷ con tôm và 
cá giống các loại, diện tích 56.439 ha (450 ha nuôi nghêu), thu hoạch 148.429 tấn, 

đạt 93,82% kế hoạch (tôm sú 12.944 tấn, tôm thẻ chân trắng 57.832 tấn, cua 6.632 
tấn, cá lóc 47.864 tấn, cá các loại 23.157 tấn), giảm 1.777 tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 222 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 
50 ha. Nâng tổng số đã thả nuôi 1,386 tỷ con tôm sú giống, diện tích 22.178 ha; 

5,29 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 7.816 ha (thâm canh mật độ cao 1,65 tỷ 
con, diện tích 884 ha); 156 triệu con giống cua biển, diện tích 22.206 ha; 396 tấn 

giống nghêu, diện tích 450 ha; thu hoạch 78.370 tấn tôm, cua, cá. Tuy nhiên, thời 
tiết nắng nóng, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn tạo điều kiện cho mầm bệnh 

phát sinh gây thiệt hại 199,8 triệu con tôm sú (chiếm 14,4% lượng con giống thả 
nuôi), diện tích 1.231 ha (chiếm 5,6% diện tích thả nuôi) và 593 triệu con tôm thẻ 

chân trắng (chiếm 11% lượng con giống thả nuôi), diện tích 1.045 ha (chiếm 13% 
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diện tích thả nuôi), tôm chết chủ yếu nuôi trong ao đất, giai đoạn từ 20 - 40 ngày 

tuổi, do bệnh đốm trắng, đỏ thân, hoại tử gan tụy, đường ruột và vi bào tử trùng. 

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 130 ngàn con tôm, cá giống các loại, diện tích 
6,2 ha. Nâng tổng số đã thả nuôi 398,3 triệu con tôm cá các loại, diện tích 3.790 

ha; thu hoạch 70.059 tấn cá các loại.  

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 522 tấn; trong đó, khai thác nội đồng 

435 tấn cá các loại, khai thác hải sản 87 tấn. Nâng tổng sản lượng khai thác đến 
nay 68.102 tấn (5.165 tấn tôm), đạt 85,8% kế hoạch, giảm 4.647 tấn so cùng kỳ, 

trong đó: Khai thác nội đồng 7.150 tấn (602 tấn tôm), khai thác hải sản 60.952 tấn 
(4.564 tấn tôm).  

Thu mua, chế biến: Doanh nghiệp thu mua 354 tấn tôm (tôm sú 22 tấn, 
tôm thẻ 332 tấn), chế biến 102 tấn, tiêu thụ 28 tấn, kim ngạch xuất khẩu 328,3 

ngàn USD. Nâng đến nay doanh nghiệp thu mua 6.510 tấn tôm (tôm sú 104 tấn, 
tôm thẻ 6.406 tấn), chế biến 5.755 tấn, tiêu thụ 2.776 tấn, kim ngạch xuất khẩu 

35,16 triệu USD. 

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 03 tàu cá. Nâng tổng số đến nay 

được 224 tàu cá, đạt 97,4% (trong đó: 214 tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 
mét, 10 tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên), số tàu còn lại 06 tàu chưa được lắp 
đặt.  

 2. Các hoạt động chuyên môn chính: 

Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai: Tình hình trục vớt lục bình 

khai thông dòng chảy tại các địa phương: Trong tuần huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, 
Trà Cú, Càng Long và Châu Thành đã trục vớt 9.938 m, nâng tổng số đến nay 

đã trục vớt 199.026 m. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai: Cập nhật dữ liệu, 
báo cáo tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh, đề xuất tham 

mưu xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

 Tổ chức tư vấn trực tiếp (qua điện thoại) cho 154 lượt hộ về kỹ thuật trồng 

trọt, chăn nuôi và thủy sản; cấp phát 330 tài liệu bướm. Nâng tổng số đến nay, 
tổ chức 281 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cho 7.524 

lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp (qua điện thoại) cho 10.800 lượt hộ về kỹ 
thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; tổ chức 02 cuộc phóng sự; 02 cuộc Hội 
thảo; 05 cuộc tọa đàm; cấp phát 14.509 tài liệu bướm về kỹ thuật trồng trọt, chăn 

nuôi và thủy sản. 

 Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh 6,26 ngàn con heo; 43,8 ngàn con gia cầm và 

30,4 triệu con tôm giống. Nâng đến nay đã kiểm dịch 252 ngàn con heo; 14,02 
ngàn con trâu, bò; 1,85 triệu con gia cầm; 804,3 tấn sản phẩm động vật và kiểm 

dịch 1,5 tỷ con tôm giống. 

 Thanh tra, kiểm tra 73 cơ sở mua bán sản phẩm động vật, tuần tra, kiểm 

tra rừng và lượt phương tiện vận chuyển động vật; phát hiện, xử lý 08 trường hợp 
theo quy định. Nâng tổng số đến nay đã thanh tra, kiểm tra 1.782 cơ sở kinh 

doanh ATTP, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản và tuần tra, kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản; thu 314 mẫu vật tư 

nông nghiệp, thực phẩm; phát hiện, xử lý 110 trường hợp theo quy định. 
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 3. Hoạt động của Ban Lãnh đạo Sở:  

Tham dự diễn đàn cấp cao thường niên và công nghiệp 4.0 “Phục hồi và 
phát triển KT-XH bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa 
- hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”; họp nghe báo cáo việc đổ chất thải nạo vét 

khu vực bến phà Kênh Tắt, phà Láng Sắt trên quốc lộ 53. 

Dự họp HĐND tỉnh; dự Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và Công 

nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ (Zoom); dự Hội thảo với 
Đoàn tiền xác định Dự án của WB11 (Zoom); dự Hội thảo “Quản trị về sụt lún 

đất và quản lý nước dưới đất tại Đồng bằng sông Cửu Long (Zoom). 

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

Giá heo hơi tăng 7.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 50.000 đồng/kg; 
giá dừa khô giảm 2.000 đồng/chục so với tuần trước, xuống mức 98.000 

đồng/chục; giá các mặt hàng nông, thủy sản khác vẫn ổn định so với tuần trước, 
gồm: Cua biển 190.000 đồng/kg (2-4 con/kg); bò hơi 100.000 đồng/kg, gà thả 

vườn 55.000 đồng/kg, bưởi da xanh 20.000 đồng/kg, bưởi năm roi 15.000 
đồng/kg, cá tra 22.000 đồng/kg, cá lóc 40.000 đồng/kg, tôm sú 200.000 đồng/kg 

(30 con/kg), tôm thẻ 130.000 đồng/kg (50 con/kg), lúa tươi 5.400 - 5.800 đồng/kg. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TIẾP THEO  

 1. Công tác chuyên môn: 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm 
sóc tốt diện tích lúa còn lại trên đồng; hướng dẫn nông dân phòng trị các loại sâu 

bệnh đặc biệt là tình hình rầy nâu không để gối lứa vào vụ Đông Xuân; kết hợp 
địa phương tuyên truyền, khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, xuống giống 

lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 theo lịch thời vụ tại Thông báo số 448/TB-SNN 
ngày 06/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai kế hoạch 

xuống giống cây màu vụ Đông Xuân 2022, nhất là các loại cây màu phục vụ Tết 
Nguyên đán như rau cải các loại, dưa hấu,…; tuyên truyền, vận động nông dân 

chuyển sang trồng màu ở những nơi không đủ điều kiện gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 
nhằm cải tạo đất và tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục hướng dẫn cải tạo vườn 

tạp, giồng tạp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục khảo sát, kiểm tra tình 
hình sâu đầu đen gây hại dừa trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để chủ 
động phòng, trị.  

Chăn nuôi và thú y: Tăng cường công tác phối hợp với địa phương thực 
hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC, DTHCP, hạn chế dịch 

bệnh phát sinh và lây lan sang diện rộng; hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ 
để công bố hết dịch bệnh VDNC và DTHCP cho các xã đủ điều kiện. Tiếp tục 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo Kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền về 
phòng, chống bệnh VDNC, DTHCP, bệnh Dại và các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm trên hệ thống Đài truyền thanh và qua tài liệu 
bướm cấp cho hộ chăn nuôi; tăng cường hoạt động của các chốt kiểm dịch trên 

các tuyến giao thông và thường xuyên 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 các loại dịch bệnh nguy hiểm. 
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Thủy sản: Tuyên truyền hướng dẫn cho hộ nuôi kỹ thuật chọn giống có 

chất lượng qua kiểm dịch để hạn chế rũi ro do bệnh khi nuôi và khuyến cáo người 
nuôi tập trung cải tạo ao hồ chuẩn bị tốt cho vụ nuôi tôm năm 2021-2022; tiếp 
tục  theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi và hướng dẫn người dân 

cách phòng, trị trong mùa mưa, bão; 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; vận động tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân việc lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ. 

Công tác phòng chống thiên tai: Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai, 

cập nhật dữ liệu, báo cáo tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh, 
đề xuất tham mưu xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra và thường xuyên kiểm 

tra đê, kè để có giải pháp khắc phục sạt lở trong mùa mưa bão. 

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

Họp báo cáo gia hạn thời gian thực hiện Dự án Trạm bơm kênh 3/2; họp 
đánh giá tiến độ và trao đổi kế hoạch thi công công trình nâng cấp mở rộng các 

Trạm cấp nước bức xúc trên địa bàn tỉnh; họp tổ chấm điểm sản phẩm OCOP; 
họp Hội đồng xét tuyển viên chức (Google meet); họp nghe báo cáo công tác 
GPMB công trình đường 915B; họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

đầu tư xây dựng hệ thống đê biển Nam rạch Trà Cú. 

Dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh tại Sóc Trăng; dự Hội nghị 

trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết XDNTM, 
đô thị văn minh”; dự Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển bền vững nông 

nghiệp nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long”. 

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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