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BÁO CÁO TUẦN 

Từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2021 
    

Kính gửi:  

      - Tỉnh ủy Trà Vinh; 

          - Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

 

Ranh mặn 4‰ xuất hiện trên nhánh sông Hậu tại vàm Trà Kha (huyện Trà 

Cú) độ mặn 5,8‰ (giảm 3,4‰ so với tuần trước). Trên sông Cổ Chiên tại vàm 

Hưng Mỹ (huyện Châu Thành), độ mặn 8,9‰ (giảm 0,1‰); tại các cống đầu mối 

mặn xuất hiện bên ngoài cống so với tuần trước, như sau: Cống Láng Thé 0,1‰ 

(giảm 2,5‰), cống Cái Hóp 0,0‰ (giảm 1,7‰), cống Cần Chông 0,2‰ giảm 

1,8‰), cống Mỹ Văn 0,0‰ (tương đương), cống Rạch Rum 0,0‰ (giảm 0,8‰), 

cống Bông Bót 0,07‰ (giảm 0,61‰), cống Tân Dinh 0,05‰ (giảm 0,41‰). Vận 

hành: Cống Cái Hóp lấy vào 1-2 cửa cả tuần, cống Láng Thé lấy nước vào 01 cửa 

(ngày 3-4/01/2021), từ ngày 01-03/01/2021 các cống Rạch Rum, Bông Bót, Tân 

Dinh lấy nước vào 1-3 cửa, cống Mỹ Văn lấy nước vào 1-2 cửa, các ngày còn lại 

đều đóng. Nhìn chung độ mặn ở các cửa công ven hai tuyến sông Cổ Chiên và 

sông Hậu đã giảm so với tuần trước, hầu hết các cống tuyến trên đều mở từ 1-3 

cửa trong 2-3 ngày để lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. 

 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

1. Sản xuất: 

a) Cây trồng ngắn ngày:  

- Cây lúa:  

+ Vụ Thu Đông: Trong tuần thu hoạch 3.757 ha, nâng diện tích thu hoạch 

đến nay 50.042 ha, chiếm 73% diện tích xuống giống (chậm hơn cùng kỳ 27.314 

ha); năng suất 5,23 tấn/ha (tương đương cùng kỳ); các giai đoạn sinh trưởng còn 

lại, gồm: Đòng trổ 2.041 ha, chín 16.573 ha, diện tích còn lại ở giai đoạn chín, sâu 

bệnh gây hại không đáng kể. 

+ Vụ mùa: Diện tích 1.304 ha (trong đó cấy lúa mùa 659,5 ha). Thu hoạch 

152 ha (Châu Thành 80 ha, Trà Cú 72 ha), năng suất 4,7 tấn/ha. 

+ Vụ Đông Xuân 2020 - 2021: Xuống giống 2.799 ha, nâng tổng số đến nay 

xuống giống 47.172 ha, đạt 93,7% kế hoạch, chậm hơn cùng kỳ 8.877 ha; các giai 

đoạn sinh trưởng, gồm: Mạ 13.549 ha, đẻ nhánh 24.817 ha, đòng trổ 8.806 ha. 

Diện tích nhiễm sâu bệnh 138 ha, gồm: Bệnh đạo ôn 104 ha (tỷ lệ 5-20%) ở các xã 

Tập Ngãi, Phú Cần (huyện Tiểu Cần); cháy bìa lá 34 ha (tỷ lệ 5- 10%) ở xã Tân Hòa, 
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(huyện Tiểu Cần). Ngoài ra, còn có một số đối tượng gây hại như rầy nâu, sâu cuốn 

lá nhưng với 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 1.033 ha. Nâng diện tích cây màu vụ Đông Xuân 2020-2021 

đến nay 7.755 ha (thấp hơn cùng kỳ 173 ha), đạt 14,56% kế hoạch, gồm: Màu 

lương thực 880 ha, màu thực phẩm 5.370 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây 

hàng năm khác 1.505 ha. 

b) Chăn nuôi và thú y: Bệnh Cúm gia cầm và bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

(DTHCP) cơ bản được kiểm soát. 

Ngày 02/01/2021, phát sinh thêm ổ bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên 

đàn bò (09/09 con mắc bệnh) của 02 hộ tại ấp Vàm Bến Tranh, xã Định An, huyện 

Trà Cú (chưa tiêm phòng vaccine). Nâng đến nay bệnh LMLM xảy ra trên đàn 

bò 23/23 con mắc bệnh (01 con chết) của 04 hộ nuôi ở 03 xã Ngãi Xuyên, Tân 

Sơn và Định An (huyện Trà Cú) đến nay chưa qua 21 ngày. Ngành tiếp tục phối 

hợp với huyện Trà Cú tiến hành dập dịch theo đúng qui định và khuyến cáo các 

hộ nuôi tiêm phòng vaccine để hạn chế lây lan. 

Tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 10.400 con, LMLM 4.230 con 

gia súc, Dại chó 44 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia súc 14.500 

liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 56.462 liều. 

 c) Thủy sản:  

Trong tuần thu hoạch 6.334 tấn (sản lượng nuôi 4.634 tấn, sản lượng khai 

thác 1.700 tấn), đạt 2,66% kế hoạch, giảm 3.367 tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 555,74 triệu con tôm và cá giống các loại, 

diện tích 7.222 ha, thu hoạch 4.634 tấn, đạt 2,93% kế hoạch (tôm sú 55 tấn, tôm 

thẻ chân trắng 588,6 tấn, cua 163 tấn, cá lóc 3.345 tấn, cá các loại 482 tấn), giảm 

1.762 tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 165 triệu con tôm sú giống, diện tích 

3.330 ha; 371,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 465,3 ha (thâm canh 

mật độ cao 144,6 ngàn con, diện tích 67 ha); 13,4 triệu con giống cua biển, 

diện tích 3.414 ha. 

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 5,74 triệu con cá lóc giống với diện tích 

13,3 ha.  

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 1.700 tấn (170 tấn tôm), giảm 1.605 

tấn so cùng kỳ; trong đó, khai thác nội đồng 150 tấn (15 tấn tôm), khai thác hải 

sản 1.550 tấn (155 tấn tôm).  

Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 10 tấn tôm thẻ, chế biến 20 

tấn, tiêu thụ 15 tấn, kim ngạch xuất khẩu 148,9 ngàn USD. 

 2. Các hoạt động chuyên môn chính: 

 Công tác thủy lợi nội đồng: Đến nay chỉ có 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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Triều cường dâng cao kết hợp với gió Đông Bắc mạnh tạo sóng lớn va đập 

trực tiếp làm sụp lún mái kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã 

Duyên Hải với diện tích 996 m2 (dài 83m, ngang 12m, sâu từ 0,5m đến 1,4m) và 

sụp lún dưới chân tường hắc sóng và đường hành lang sau kè (thân kè) với diện 

tích 622,5m2 (dài 83m, ngang 7,5m, sâu từ 1,1 m đến 1,4m), ngành đã kết hợp với 

địa phương xã Hiệp Thạnh đang khắc phục đoạn sụp lún trên. 

 Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh đến nay đã kiểm dịch 4.186 con heo (xuất 3.971 

con, nhập 215 con); 657 con trâu, bò (xuất 657 con); 33.945 con gia cầm (xuất 

25.125 con, nhập 8.820 con); 18,6 tấn sản phẩm động vật (xuất 6,9 tấn, nhập 11,7 

tấn) và kiểm dịch 19,8 triệu con tôm giống (18,3 triệu con tôm thẻ chân trắng và 

1,5 triệu con tôm sú giống). 

3. Hoạt động 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. 

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

Giá lúa, dừa khô, cá tra, cá lóc giảm so với tuần trước, cụ thể: Lúa giảm 

100 đồng/kg xuống mức lúa tươi 6.600 - 6.800 đồng/kg, dừa khô giảm 10.000 

đồng/chục xuống mức 70.000 đồng/chục, cá tra giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 

20.000 đồng/kg, cá lóc giảm 3.000 đồng/kg xuống mức 29.000 đồng/kg; giá các 

mặt hàng nông thủy sản vẫn ổn định so với tuần trước, cụ thể: Tôm sú 200.000 

đồng/kg (30 con/kg), gà thả vườn 55.000 đồng/kg, bưởi da xanh 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), heo hơi 70.000 đồng/kg.  

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TIẾP THEO  

1. Công tác chuyên môn: 

 Phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy 

lợi tăng cường theo dõi độ mặn tại các cửa cống lớn để vận hành ngăn mặn, tích 

ngọt để phục vụ 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 tuyên truyền, vận động người dân ngưng xuống giống vụ Đông 

Xuân theo Công văn số 34/SNN-BVTV ngày 07/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc chấn chỉnh xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn 
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tỉnh nhằm hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. 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; theo dõi hệ thống giám sát 

côn trùng thông minh và các điểm dự báo sâu bệnh để dự tính, dự báo sâu bệnh 

kịp thời. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng màu vụ Đông Xuân 2020 - 2021, hướng 

dẫn nông dân chăm sóc tốt diện tích đã xuống giống, đặc biệt là các loại cây màu 

phục vụ Tết Nguyên Đán như rau các loại, dưa hấu…; 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: Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi để chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (LMLM gia 

súc, DTHCP, bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, Cúm gia cầm và bệnh Dại); 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; 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: Khuyến cáo người nuôi cải tạo ao hồ đúng quy trình kỹ thuật, 

chọn giống tại những cơ sở có uy tín, con giống phải được kiểm dịch để hạn chế 

rũi ro do bệnh khi nuôi; 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; 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 thị xã Duyên Hải triển khai 

thực hiện các biện pháp hạn chế sụp lún kè Hiệp Thạnh hạn chế thiệt hại do triều 

cường gây ra; tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi tình hình triều cường và 

hướng dẫn người dân gia cố đê bao, bảo vệ hoa màu, cây ăn trái và nuôi thủy sản 

an toàn. 

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

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Tỉnh ủy; khảo sát tình trạng sạt lở tại 

Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; họp rà soát 

các công trình phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách trên địa bàn 

tỉnh do ngành quản lý; họp Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức thành 

công chức; họp báo cáo tiến độ triển khai  thực hiện dự án kho lạnh thông minh. 

Dự Hội nghị Đảng viên năm 2020; dự Hội nghị RCEP cơ hội thúc đẩy chuỗi 

giá trị trong nông sản Viêt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; dự Hội nghị tổng kết 

hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh năm 2020; dự Hội nghị 
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trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, Người có công và xã 

hội năm 2021; dự Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết năm 

2020 và xây dựng nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy. 

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 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Đông 
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