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Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH
1. Dự nghe báo cáo mở rộng thành phố Trà Vinh và điều chỉnh tổng thể quy
hoạch chung thị xã Duyên Hải; nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử
dụng đất diện tích 43.678,8m2, tọa lạc tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú
của Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Việt - Úc được UBND tỉnh cho thuê để
thực hiện dự án Xây dựng mô hình nuôi, sinh sản đàn dê theo định hướng nông thôn
mới tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 và đề xuất hướng xử lý; dự lễ
ký kết biên bản ghi nhớ cấp Bộ về hợp tác nông nghiệp; họp giao ban công tác XDCB;
Nghe báo cáo việc giải quyết nợ lương công nhân xây dựng và chậm thanh lý Hợp
đồng tại Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm chính trị hành chính và dịch vụ thương
mại dân cư tỉnh Trà Vinh; kiểm tra công trình trạm bơm kênh 3/2; họp Ban Quản lý
Khu Kinh tế; nghe báo cáo công tác xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP; họp hội
đồng GPMB Dự án Điện gió Duyên Hải, đường dây 35kw và 110kw huyện Duyên
Hải; làm việc với huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải về việc nghe báo cáo tình
hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghe báo cáo
kết quả thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn 2) và nghe
UBND huyện Duyên Hải báo cáo việc thuê đơn vị tư vấn xác định mức độ thiệt hại
của các hộ dân nuôi tôm thâm canh mật độ cao khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công
trình Tuyến đường số 05 Khu Kinh tế Định An đối với các hộ nuôi tôm công nghiệp
mật độ cao; nghe báo cáo công tác GPMB KCN Cổ Chiên; nghe báo cáo tiến độ thực
hiện giải phóng mặt bằng Công trình xuất tuyến trạm 220kV/110kV Trà Vinh 2 (đấu
nối đường dây 110kV Vũng Liêm - Long Đức) và Công trình đường dây 110kV Vũng
Liêm - Trà Vinh 2; họp Tổ hỗ trợ nhà đầu tư nghe báo cáo dự án chậm tiến độ; tổ chức
buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) về Dự án Thích ứng với Biến
đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP); họp kiểm tra công tác chuẩn bị
họp mặt doanh nghiệp đầu năm; dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ
Chính trị; họp báo Tỉnh ủy; nghe các đơn vị liên quan thông qua kế hoạch chuẩn bị di
dời BVĐK; họp Tổ dự án chuẩn bị xây dựng các dự án đầu tư và xây dựng đĩa phim,
brochure 2022...
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2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 250 văn
bản các loại. Trong đó, có một số văn bản quan trọng như: Chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phê duyệt danh sách người lao
động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm hưởng chính sách hỗ trợ
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; tiếp
tục phê duyệt danh sách hỗ trợ người đang điều trị covid-19, cách ly y tế trên địa
bàn tỉnh; tiếp tục phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em cách ly y tế trên địa bàn
tỉnh; ban hành kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 2025 của tỉnh Trà Vinh; ban hành Quyết định việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh; Quyết định việc kiện toàn Ban
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh; ban hành Quy
định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi
đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 10 năm 2022; ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2022; ban hành Kế
hoạch Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; … Đồng thời triển khai tất cả các văn
bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đến các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện,
thị xã, thành phố để thực hiện.
II. THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC
TỈNH ỦY
Thực hiện Thông báo số 831-TB-VPTU ngày 20/02/2022 của của Văn
phòng Tỉnh ủy về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần thường kỳ,
ngày 24/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 673/UBND-THNV chỉ đạo
Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung chỉ đạo, thực hiện Thông báo nêu trên
của Bí thư Tỉnh ủy.
III. TÌNH HÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG GẶP
KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Tính đến ngày 22/02/2022, đã phê duyệt 352.262 đối tượng, với tổng kinh
phí hỗ trợ 534.637.832.000 đồng. Hiện nay, đã cấp phát cho 319.701 đối tượng, với
kinh 481.335.057.000 đồng; đạt 90,76% so với tổng số đối tượng được phê duyệt.
IV. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Vụ Đông Xuân 2021-2022: Thu hoạch 40 ha, năng suất trung bình 5,5
tấn/ha, nâng tổng số đến nay thu hoạch 152 ha. Các giai đoạn sinh trưởng còn lại,
gồm: Đẻ nhánh 1.460 ha, đòng trổ 58.284 ha, chín 3.444 ha.
- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống giống
2.388 ha, nâng tổng số đến nay xuống giống 14.845 ha, đạt 28% kế hoạch, gồm:
Màu lương thực 1.663 ha, màu thực phẩm 9.450 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và
cây hàng năm khác 3.732 ha.
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2. Chăn nuôi và thú y:
- Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở
mồm long móng, Dại chó cơ bản được kiểm soát.
- Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP): Trong tuần, phát sinh thêm 27 hộ tại 10 ấp,
04 xã của 02 huyện: Duyên Hải và Cầu Kè; số heo nghi, mắc bệnh 498 con, trên
tổng đàn 498 con; tiêu hủy 498 con, trọng lượng heo tiêu hủy 28.987 kg.
- Tổ chức vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm trên 6,7 ngàn con,
LMLM 195 con bò, Dại chó 188 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia
súc 1,9 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 10,6 ngàn
liều.
3. Thủy sản:
- Trong tuần thu hoạch 2.133 tấn (sản lượng nuôi 1.529 tấn, sản lượng khai
thác 604 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 23.658 tấn (sản lượng nuôi 14.198 tấn, sản
lượng khai thác 9.460 tấn), đạt 10,28% kế hoạch, giảm 2.105 tấn so cùng kỳ.
- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 184,4 triệu con tôm và cá giống các loại,
diện tích 1.795,4 ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 1.791 triệu con tôm và cá giống
các loại, diện tích 16.215 ha.
- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 604 tấn (26,4 tấn tôm); trong đó, khai
thác nội đồng 95 tấn (05 tấn tôm), khai thác hải sản 509 tấn (22 tấn tôm). Nâng
tổng số đến nay sản lượng 9.460 tấn (1.117 tấn tôm); trong đó, khai thác nội đồng
1.208 tấn (272 tấn tôm), khai thác hải sản 8.252 tấn (845 tấn tôm).
- Thu mua, chế biến: Thu mua 50 tấn tôm thẻ, chế biến 07 tấn, tiêu thụ 31
tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,74 triệu USD. Đến nay đã thu mua 533 tấn tôm ( 528
tấn thẻ, 05 tấn sú), chế biến 348 tấn, tiêu thụ 340 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4,9 triệu
USD.
- Kiểm dịch 4.272 con heo; 747 con bò, 29 ngàn con gia cầm; 13,2 tấn sản
phẩm động vật và kiểm dịch 10,3 triệu con tôm giống (8,3 triệu con tôm thẻ chân
trắng và 02 triệu con tôm sú giống).
- Thanh tra, kiểm tra 34 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.
4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá dừa khô, tôm thẻ tăng so
với tuần trước, cụ thể: Dừa khô tăng 6.000 đồng/chục lên mức dừa khô 78.000
đồng/chục, tôm thẻ tăng 2.000 đồng/kg lên mức 132.000 đồng/kg (50 con/kg); giá
lúa, cua biển giảm so với tuần trước, cụ thể: Lúa giảm 300 đồng/kg xuống mức lúa
tươi 5.400 - 5.700 đồng/kg, cua biển giảm 80.000 đồng/kg xuống mức 180.000
đồng/kg (2-4 con/kg); giá các mặt hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước: Bò hơi
100.000 đồng/kg, heo hơi 58.000 đồng/kg, gà thả vườn 75.000 đồng/kg, cá lóc
33.000 đồng/kg, cá tra 22.000 đồng/kg, tôm sú 185.000 đồng/kg (30 con/kg), bưởi
năm roi 30.000 đồng/kg và bưởi da xanh 45.000 đồng/kg.
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5. Công Thương: Tổ chức Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra đột xuất tại
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Chỉ đạo của Bộ Công Thương; tổ chức
tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam; ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh năm 2022; kế
hoạch thực hiện các hoạt động lĩnh vực an toàn công nghiệp ngành công thương
năm 2022.
6. Ngân hàng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa
bàn tỉnh đạt 40.013 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với tuần trước (tổng nguồn vốn
hoạt động giảm chủ yếu do vốn điều chuyển từ Hội sở của các TCTD giảm); trong
đó, vốn huy động tại chỗ đạt 27.465 tỷ đồng, chiếm 68,64%/tổng nguồn vốn. Dư nợ
cho vay đạt 32.728 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho
vay phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 26.839 tỷ đồng, chiếm 82,01%/tổng dư nợ,
tăng 76 tỷ đồng so với tuần trước.
V. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại các cơ
sở giáo dục; kiểm tra tình hình đón trẻ mầm non đến trường học trực tiếp tại 24 cơ
sở giáo dục mầm non; dự hội thảo trực tuyến tham vấn chuyên môn của Cục Nhà
giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở
giáo dục trường phổ thông đáp ứng yêu cầu mới.
2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch trưng bày chuyên đề:
“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác bảo
tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ qua 30 năm tái lập tỉnh”. Kinh
doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh lưu trú là 4.232 lượt người (tăng 0.55
%), trong đó có 85 lượt khách quốc tế (tăng 1.19%); tổng doanh thu: 1.181.980.000
đồng (tăng 7.65%).
3. Y tế:
3.1. Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19:
- Tính đến ngày 21/02/2022, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên
toàn tỉnh 76.832 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 38.688 trường hợp, cách
ly tập trung 8.161 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 30.060 trường hợp.
- Hiện tại, toàn tỉnh cách ly tại cơ sở y tế 300 trường hợp và cách ly F1 tại
nhà, nơi cư trú 259 trường hợp.
- Trong tuần, phát hiện 210 ca mắc, số ca mắc giảm 45 ca so với tuần trước
(255 ca). Tử vong 04 ca, số ca tử vong bằng so với tuần trước (04 ca).
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh không
ngừng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
3.2. Công tác Khám, chữa bệnh: Trong tuần, tổng số lượt khám bệnh là
16.120 lượt người; điều trị nội trú: 2.004 lượt người; điều trị ngoại trú: 107 lượt
người.
VI. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ
1. Tội phạm về ma túy: Chưa Phát hiện.

5

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Không xảy ra.
3. Tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra.
4. Tội phạm tham nhũng: Khởi tố 01 vụ tham ô tài sản tại Phòng Lao động,
Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh, tiếp tục điều tra làm rõ.
VII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH TRANG
ĐÔ THỊ
1. Chỉ đạo cung cấp thông tin các dự án đầu tư xây dựng đang và chuẩn bị triển
khai thực hiện trong phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở
rộng). Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây
dựng mới trường THCS Lý Tự Trọng.
2. Về công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề
đường trên các tuyến đường nội ô thành phố: Kiểm tra 38 trường hợp, qua đó lập biên
bản giáo dục nhắc nhở 25 trường hợp, xử phạt 01 trường hợp.
VIII. TÌNH HÌNH LẬP LẠI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Cấp tỉnh:
- Công tác vận động, tuyên truyền: Thanh tra, kiểm tra thường xuyên và
tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh; các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến
quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và treo đặt
biển hiệu, biển quảng cáo đúng quy định. Vận động các đơn vị kinh doanh vận tải
bố trí nơi dừng, đỗ đúng nơi quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành
lang, bờ kè; trên các phương tiện vận tải có trang bị sọt rác, không xả rác ra đường,
không để vật liệu rơi vãi trên đường, tạo mỹ quan, vệ sinh môi trường.
- Phát hoang 138,762 km các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản lý (đường
huyện 02, 04, 06, 13, 14, 15, 20, 21, 25; đường tỉnh 914, 915); cắm bổ sung 4 biển
báo, 6 cọc tiêu (đường huyện 12, 28; đường tỉnh 911, 915 huyện Càng Long).
2. Cấp huyện: Tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự
an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, qua đó đã tổ chức 404 cuộc (so với
tuần trước ít hơn 10 cuộc), có 1.560 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 462
trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 392 trường hợp (kỳ trước chuyển
sang 177 trường hợp), tạm giữ có thời hạn 205 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy
phép lái xe có thời hạn 50 trường hợp.
IV. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận
1.278 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 424 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch
vụ công ích 459 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 395 hồ sơ).
2. Kết quả giải quyết:
+ Hồ sơ đã giải quyết 583 hồ sơ; đúng hạn 583 hồ sơ; không có hồ sơ quá
hạn.
+ Đang giải quyết 695 hồ sơ (chưa đến hạn 695 hồ sơ; không có hồ sơ quá
hạn).
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/3/2022)
1. Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp BCĐ Phát
triển Điện, triển khai nhiệm vụ năm 2022; họp hội đồng GPMB Luồng tàu giai đoạn
2 và nghe báo cáo quyết toán Luồng tàu giai đoạn 1; dự Họp mặt doanh nghiệp đầu
năm 2022; họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022, thông qua nội dung
chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2022-HĐND tỉnh khóa X; dự Họp Ban Thường vụ
Tỉnh ủy sơ kết tháng 02/2022; làm việc với Đoàn thiết kế dự án của IFAD; dự họp
Thường trực Tỉnh ủy nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo một số công trình dự án và
nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ; họp Ban điều hành quỹ An sinh
xã hội; nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các gói thầu
thi công sửa chữa QL53B của Cục Quản lý đường bộ IV; họp Ban Quản lý Khu
Kinh tế; dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại cuối năm 2021 tổ chức,
cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; nghe báo cáo tình hình thực
hiện công tác bồi thường GPMB công trình Trạm biến áp 220kV Duyên Hải; công
trình thay dây tiếp địa đường dây 220kV Duyên Hải-Trà Vinh; công trình đường
dây 110kV Cầu Kè-Trà Cú-Duyên Hải; nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu
ở kết hợp thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch Ao Bà Om; họp báo Tỉnh ủy; nghe
báo cáo tình hình GPMB trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối; nghe báo cáo
xây dựng cửa hàng, giới thiệu tiêu thụ nông sản sạch của HTX; họp xét duyệt công
nhận xã Nông thôn mới; nghe báo cáo quyết toán công trình kè Long Trị và kè Cồn
Nhàn giai đoạn 1.
2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; họp giao ban Trung tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc trung tâm
chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại, nhất là
hoạt động bán hàng đa cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả; triển khai tốt công tác phối hợp giữa các ngành, tăng
cường tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh.
4. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tuần tra,
kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra an toàn về phòng, chống
cháy nổ./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ IV (VPCP);
- Bộ Tư lệnh QK9;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT TV;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- BQL Khu kinh tế;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BLĐVP, các Phòng NC;
- Lưu: VT, THNV.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Tâm

7

THỐNG KÊ BÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN
Từ ngày 18/02/2022 đến ngày 24/02/2022
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tên đơn vị
Các Sở, ngành tỉnh
Sở Công Thương
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Lao động - Thương binh và XH
Sở Giao thông vận tải
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tư pháp
Sở Nội vụ
Ngân hàng Nhà nước tỉnh
Ban Quản lý Khu kinh tế
Thanh tra tỉnh
Ban Dân tộc
Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Công an tỉnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bộ đội Biên phòng
Tỉnh đoàn Trà Vinh
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh
Ban An toàn giao thông
Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh
Hội Luật gia
Đài Phát thanh và Truyền hình TV
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị
Báo Trà Vinh
Trường Cao đẳng Y tế
Huyện, thị xã, thành phố
UBND thành phố Trà Vinh
UBND huyện Duyên Hải
UBND huyện Càng Long
UBND huyện Tiểu Cần
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Trà Cú
UBND huyện Cầu Ngang
UBND huyện Cầu Kè
UBND thị xã Duyên Hải

Tổng
số

Tuần

32

32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tháng

Quý

6
tháng

9
tháng

Chuyên
đề

