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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BÁO CÁO TUẦN
Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022
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. Viếng Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; tiếp và làm việc với
Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh; tham
gia cùng với Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách; tiếp các
doanh nghiệp đầu tư đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; dự Lễ kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh; Trực Lễ 30/4 và 01/5; họp thường lệ tháng 4 năm 2022 và lấy ý kiến
thành viên Ban cán dự đảng một số nội dung thuộc thẩm quyền; nghe báo cáo giải
trình kết quả kiểm toán Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long Tiểu dự án thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà
Vinh; họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; họp hội đồng thẩm định, xét, công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn
The Green Solutions; dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu
trí; nghe Công ty TNHH Điện gió Duyên Hải báo cáo công tác bồi thường, tái định
cư tuyến đường dây, trạm Biến áp 35/110kV của Dự án; họp báo Tỉnh ủy; dự hội
nghị triển khai việc thực hiện xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh; dự
phiên họp của thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa
năm 2022-HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; dự hội nghị thông báo kết quả
kiểm toán các dự án tại tỉnh Trà Vinh.
2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 280 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 hỗ trợ đối
với người đang điều trị Covid-19, trẻ em đang điều trị Covid-19, cách ly y tế trên địa
bàn tỉnh; phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá Phiên đấu giá quyền khai
thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 04 mỏ cát trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt mức trích và tỷ lệ kinh phí dự phòng chi phí tổ chức
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành kế hoạch Phát triển kinh tế biển
tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
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2045; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày
30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Quyết
định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số
36-KH/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; ban hành kế hoạch thực hiện
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh; báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 05/4/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà
Vinh; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch trồng rừng ngập mặn tại xã Mỹ Long Nam,
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh năm 2022; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường của Dự án “Trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình trại lạnh”; phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cần thiết cho nhu cầu điều trị sử dụng trong
thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2022 của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh; phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà
Vinh đến năm 2040; phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch phát triển
mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030”; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp,
mở rộng đường dẫn vào Khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh; chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải
lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;…
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
1. Thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tập trung phát huy các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế thu hút
mạnh đầu tư vào các khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, quyết tâm đưa tỉnh Trà
Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng; ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND
tỉnh có Báo cáo số 121/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 170KH/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung phát huy các nguồn
lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế thu hút mạnh đầu tư vào các khu kinh tế, các khu,
cụm công nghiệp, quyết tâm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của
vùng Quý I/2022.
2. Về đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, dự án, công tác GPMB theo
tinh thần Thông báo số 868-TB/VPTU ngày 17/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy, cụ
thể như sau:
A. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP
Ủy ban nhân dân tỉnh đang thẩm định kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP.
B. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN "NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI
RẮN TRÀ VINH" TẠI ẤP SÂM BUA, XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN CHÂU
THÀNH.
- Trong tuần không phát sinh.
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C. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÀ VINH 2
- Trong tuần không phát sinh.
D. TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI 17 HỘ LIÊN QUAN
ĐẾN DỰ ÁN KHỐI NHÀ LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY VÀ VĂN
PHÒNG TỈNH ỦY
- Trình thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Ngày
04/5/2022, Hội đồng BTHT-TĐC đã trình thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ
theo đúng quy định.
E. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU (GIAI ĐOẠN
2), NHẤT LÀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1. Hạng mục đường dân sinh (bờ Nam Kênh Tắt):
- Đến nay Tiểu Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải đã kê biên xong (23 hộ).
Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường đã bàn giao hồ sơ đo đạc cho Tiểu Hội
đồng bồi thường. UBND tỉnh đã phê duyệt về giá cây trồng. Đến nay chưa thể áp
giá do còn chờ giá đất cụ thể và giá các ao nuôi tôm mật độ cao.
2. Hạng mục kè bảo vệ Kênh Quan Chánh Bố (qua địa bàn thị xã Duyên
Hải, huyện Duyên Hải và Trà Cú).
- Tiểu Hội đồng bồi thường Thị xã Duyên Hải: Đã hoàn thành công tác kiểm
kê tài sản (29 hộ); Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường đã bàn giao hồ sơ đo
đạc cho Tiểu Hội đồng bồi thường. UBND tỉnh đã ban hành giá cây trồng và cây lâm
nghiệp.
- Thị xã Duyên Hải đang rà soát, làm rõ các hộ đã xây dựng nhà tạm (chòi)
trong phạm vi GPMB của dự án để xử lý đúng quy định. Đến nay chưa thể áp giá do
còn chờ giá đất cụ thể.
- Tiểu Hội đồng bồi thường huyện Trà Cú: Đã hoàn thành công tác kiểm kê tài
sản (26 hộ); Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã bàn giao hồ sơ đo đạc
cho Tiểu Hội đồng bồi thường. UBND đã tỉnh ban hành giá cây trồng và cây lâm
nghiệp. Đến nay chưa áp giá do còn chờ giá đất cụ thể và giá các loại cống nhựa.
- Tiểu Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải: Dự án đi qua địa bàn 5 xã
(Long Vĩnh, Long Khánh, Đôn Châu, Đôn Xuân, Ngũ Lạc) số hộ bị ảnh hưởng
khoảng 282 hộ dân và 01 tổ chức. Đến nay đã kê biên xong 282/282 hộ; tiến độ chưa
đảm bảo và dự kiến đến cuối tuần này sẽ bàn giao hồ sơ đo đạc dứt điểm. Chưa áp
giá do Tiểu Hội đồng chưa trình giá cây trồng (hạng mục kè) và chờ giá đất cụ thể.
G. TIẾN ĐỘ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC CÒN LẠI CỦA BỆNH VIỆN 700
GIƯỜNG ĐỂ CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH, DI DỜI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH.
Tổng tiến độ chung dự án đến ngày 04/5/2022 đạt 99,1% (tăng 0,1% so kỳ báo
cáo trước), cụ thể các gói thầu chính như sau:
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+ Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng (đạt
99,1%, tăng 0,1% so kỳ báo cáo trước).
+ Gói thầu số 66: Mua sắm thiết bị phẩu thuật - gây mê hồi sức: Trong tuần
không phát sinh (khối lượng 16/39 thiết bị, đạt 40%).
+ Gói thầu số 83: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống
nước nóng năng lượng mặt trời: Đến nay đạt 87% (tăng 2% so kỳ báo cáo trước).
- Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2022: Chưa giải ngân (năm 2022 được phân
bổ 80 tỷ đồng).
H. VỀ CHUẨN BỊ HỒ SƠ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH
1. Về chuẩn bị hồ sơ lập Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh:
Sở Nội vụ phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên Môi trường và Bản đồ
Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đơn vị tư vấn) tổ chức Hội nghị triển khai việc
thực hiện xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để
mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh vào ngày 5/5/2022 (thứ
Năm).
2. Liên quan đến công tác quy hoạch chung mở rộng TPTV:
UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung thành phố Trà
Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2040.
III. TÌNH HÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG GẶP
KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Đến ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 353.126 đối tượng,
với tổng kinh phí hỗ trợ 534.923.192.000 đồng. Hiện nay, đã cấp phát cho 348.102
đối tượng, với kinh 514.392.884.000 đồng; đạt 98,58 % so với tổng số đối tượng
được phê duyệt. Đến nay không phát sinh thêm.
IV. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Vụ lúa Hè Thu: Trong tuần xuống giống 4.397 ha, nâng tổng số đến nay
xuống giống 11.259 ha (Càng Long 9.339 ha, Châu Thành 1.035 ha, Tiểu Cần 510
ha, Cầu Kè 325 ha). Các giai đoạn sinh trưởng gồm: Mạ 11.223 ha, đẻ nhánh 36 ha.
- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống giống
826 ha, nâng tổng số đến nay xuống giống 27.362 ha, đạt 51,73% kế hoạch, cao hơn
cùng kỳ 907 ha, gồm: Màu lương thực 3.560 ha, màu thực phẩm 15.345 ha, cây công
nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 8.457 ha.
* Tình hình sâu đầu đen hại dừa: Diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen 26,91 ha,
trong đó diện tích nhiễm nặng 4,74 ha (huyện Tiểu Cần 2,55 ha; huyện Càng Long
2,19 ha). Trong tuần phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Tiểu Cần tổ chức phun thuốc dập dịch tập trung tại ấp Trinh Phụ xã Long Thới với
diện tích 11,2 ha/18 hộ, tỷ lệ gây hại 10-60% và tiếp tục theo dõi lấy chỉ tiêu ở các
điểm phun thuốc; đồng thời giám sát, thống kê tình hình sâu đầu đen trên địa bàn lân
cận.
2. Chăn nuôi và thú y:
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- Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục,
Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại chó cơ bản được kiểm soát.
- Tổ chức vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm trên 24,3 ngàn con,
LMLM 3.438 con bò, Dại chó 2.397 liều, Viêm da nổi cục 258 con, các loại bệnh
thông thường khác trên đàn gia súc 18,8 ngàn liều và các loại bệnh thông thường
khác trên đàn gia cầm 89,8 ngàn liều.
3. Thủy sản:
- Trong tuần thu hoạch 3.276 tấn (sản lượng nuôi 2.339 tấn, sản lượng khai
thác 937 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 65.292 tấn (sản lượng nuôi 45.520 tấn, sản
lượng khai thác 19.772 tấn), đạt 28,37% kế hoạch, giảm 1.002 tấn so cùng kỳ.
- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 193,3 triệu con tôm và cá giống các loại, diện
tích 1.448 ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 3.996 triệu con tôm và cá giống các
loại, diện tích 34.059 ha.
- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 937 tấn (48 tấn tôm); trong đó, khai thác
nội đồng 67 tấn (10 tấn tôm), khai thác hải sản 870 tấn (38 tấn tôm). Nâng tổng số
đến nay sản lượng 19.772 tấn (2.540 tấn tôm); trong đó, khai thác nội đồng 2.252 tấn
(415 tấn tôm), khai thác hải sản 17.520 tấn (2.125 tấn tôm).
- Thu mua, chế biến: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 43 tấn
tôm thẻ, chế biến 114 tấn, tiêu thụ 15 tấn, kim ngạch xuất khẩu 233,7 ngàn USD.
Đến nay Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 1.677 tấn tôm (1.671 tấn thẻ,
06 tấn sú), chế biến 1.011 tấn, tiêu thụ 862 tấn, kim ngạch xuất khẩu 12,19 triệu
USD.
- Các hoạt động khác:
+ Theo dõi chặt chẽ tình hình các tuyến đê, kè bảo vệ bờ biển để có hướng
tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời.
+ Công tác thủy lợi nội đồng: Trong tuần 06 huyện Trà Cú, Càng Long, Châu
Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh nạo vét 47 công trình, chiều dài
32.658 m, khối lượng 73.86 m3. Nâng đến nay 07 huyện nạo vét 426 công trình (đạt
85,4% kế hoạch), chiều dài 278.519 m, khối lượng 726.157 m3.
+ Tổ chức tập huấn 18 lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cho
540 lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp kỹ thuật cho 395 lượt hộ; 01 cuộc tọa đàm
tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế
trong sản xuất lúa bằng cách ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ; cấp phát 935 tờ bướm
về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
+ Kiểm dịch 5.184 con heo; 372 con bò, 66 ngàn con gia cầm; 9,7 tấn sản
phẩm động vật và kiểm dịch 29,09 con tôm giống (26,84 triệu con tôm thẻ chân
trắng 2,25 triệu con tôm sú).
+ Thanh tra, kiểm tra 45 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 18 mẫu; phát hiện, xử lý 03 trường hợp theo quy định.
4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá tôm thẻ, cá tra và cá lóc
tăng so với tuần trước lên mức, cụ thể: Tôm thẻ tăng 7.000 đồng/kg lên mức 125.000
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đồng/kg (50 con/kg), cá tra tăng 1.000 đồng/kg lên mức 31.000 đồng/kg và cá lóc
tăng 2.000 đồng/kg lên mức 34.000 đồng/kg; giá dừa khô giảm 8.000 đồng/chục
xuống mức 37.000 đồng/chục; giá các mặt hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước,
cụ thể: Bò hơi 90.000 đồng/kg, gà thả vườn 70.000 đồng/kg, cua biển 200.000
đồng/kg (2-4 con/kg), tôm sú 205.000 đồng/kg (30 con/kg), heo hơi 56.000 đồng/kg,
lúa tươi 5.400 - 5.800 đồng/kg.
5. Công Thương:
- Tình hình thị trường: Sức mua tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi diễn ra
bình thường, riêng ngày lễ 30/4 và 01/5 sức mua tăng khoảng 40-45%. Giá cả cơ bản
ổn định; nguồn cung tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ cơ bản đảm bảo cung ứng
cho người dân.
- Khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm Công nghiệp nông thônOCOP Trà Vinh năm 2022 chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; có 270
gian hàng tiêu chuẩn, với 120 doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài tỉnh tham gia,
trong đó có 18 đơn vị đến từ Trung tâm Xúc tiến, Khuyến công của các tỉnh, thành
trong cả nước; Về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp đăng ký tham
gia trưng bày tại Hội chợ rất đa dạng và phong phú, giá cả các loại hàng hóa, sản
phẩm tương đối ổn định, hầu hết hàng hóa được niêm yết và bày bán công khai, cạnh
tranh công bằng, lành mạnh. Sức mua trong những ngày diễn ra Hội chợ doanh thu
ước tính cả kỳ Hội chợ đạt trên 6,5 tỷ đồng, lượng khách đến tham quan bình quân
khoản 7.000 lượt/ngày/đêm.
6. Ngân hàng:
- Tổng nguồn vốn hoạt động của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt đạt
41.824 tỷ đồng, tăng 372 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, vốn huy động tại chỗ
đạt 28.681 tỷ đồng, chiếm 68,58%/tổng nguồn vốn, tăng 446 tỷ đồng so với tuần
trước.
- Dư nợ cho vay của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 34.487 tỷ đồng,
tăng 293 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh
doanh đạt 28.475 tỷ đồng, chiếm 82,57%/tổng dư nợ, tăng 247 tỷ đồng so với tuần
trước.
V. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo kết quả phát triển GDMN giai đoạn 20152021 và báo cáo xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn
2023-2030; Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 THPT cấp tỉnh năm học 20212022 tại 06 điểm thi với 1.311 thí sinh dự thi ở 09 môn thi. Triển khai công tác thi tốt
nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non
năm 2022.
2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức khai mạc triển lãm điêu khắc, tranh,
ảnh chủ đề “Trà Vinh 30 năm tái lập và phát triển” từ ngày 26/4 đến 03/5/2022 tại
Thư viện tỉnh; tổng kết phát thưởng cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật, kết quả Ban Tổ
chức trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Thực hiện
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trưng bày triển lãm kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại Đền thờ Bác Hồ với 198 hình ảnh
tư liệu và hiện vật
- Chỉ đạo tổ chức thành công lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Trà
Vinh lần thứ VII năm 2022.
- Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan và lưu trú là
31.400 lượt người, tăng 475% so tuần trước, (tăng 18,8% so cùng kỳ), trong đó có
126 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu: 14,3 tỷ đồng, tăng 450% so tuần trước, (tăng
30% so cùng kỳ). Công suất phòng đạt 50,7%, tăng 8,2% so cùng kỳ. Phối hợp tổ
chức Hội thảo về phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh, chủ đề: “Trà Vinh - tạo sản phẩm
du lịch đặc trưng gắn với xây dựng Nông thôn mới”. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra với
13 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Qua kiểm tra,
phát hiện 01 cơ sở vi phạm, đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và tạm giữ các giấy tờ
có liên quan.
3. Y tế:
3.1. Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19:
- Tính đến ngày 03/5/2022, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn
tỉnh 113.315 trường hợp (trong đó cách ly điều trị 65.530 trường hợp, cách ly tập
trung 8.161 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 39.624 trường hợp). Hiện tại,
toàn tỉnh cách ly điều trị 31 trường hợp.
- Trong tuần phát hiện 23 ca mắc, không có tử vong; số ca mắc giảm 51 ca và tử
vong giảm 02 ca so với tuần trước (mắc 74 ca, tử vong 02 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: 21.748 lượt người; Điều trị nội trú: 2.351
lượt người; Điều trị ngoại trú: 299 lượt người.
VI. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ
1. Tội phạm về ma túy: Chưa phát hiện.
2. Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 03 vụ (trộm cắp tài sản và giết người),
đang củng cố hồ sơ xử lý.
3. Tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra.
VII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH TRANG
ĐÔ THỊ
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm
2021. Phê duyệt hồ sơ dự toán Đường giao thông nông thôn khóm 3, 4 phường 9,
thành phố Trà Vinh (đoạn còn lại); kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17 cung cấp
và lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường mầm non trên địa
bàn thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2021-2025). Chủ trương lập hồ sơ dự toán thực
hiện nâng cấp bờ bao cầu Khém và lắp đặt cống thoát nước ấp Long Trị, xã Long
Đức; chủ trương lập hồ sơ dự toán thực hiện Lắp đặt khẩu hiệu tuyên truyền (pano
xanh), thành phố Trà Vinh; xin bố trí nguồn đầu tư nâng cấp cở hạ tầng, chỉnh trang
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đô thị góp phần giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng
xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và Phường Văn minh đô thị. Phê duyệt
phương án điều chỉnh, bổ sung về việc thực hiện phương án bồi thường bằng đất
bằng việc giao đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất
xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm soát công tác quản lý thoát nước, quản lý cây xanh
đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước
sạch vệ sinh môi trường năm 2022. Kiện toàn Tổ kiểm tra hồ sơ thu hồi đất trên địa
bàn thành phố Trà Vinh.
- 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 36 trường hợp, qua đó lập
biên bản cam kết, giáo dục nhắc nhở, cam kết 20 trường hợp, xử phạt 10 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 tuyên
truyền, vận động các đơn vị kinh doanh; các hộ dân sinh sống dọc theo các 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 và vệ sinh môi trường.
- Công tác phát hoang: 86,293 km các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản lý
(đường huyện 03, 08, 22, 23, 29, 30, 35; đường tỉnh 915).
2. Cấp huyện: Tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm
TTATGT, phòng chống đua xe trái phép, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm, bảo đảm TTATGT, qua đó đã tổ chức 454 cuộc (so với tuần trước tăng 11
cuộc), có 1.754 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 399 trường hợp vi phạm, xử
phạt VPHC 277 trường hợp (kỳ trước chuyển sang 72 trường hợp), tạm giữ có thời
hạn 229 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 37 trường hợp.
IX. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận
2.944 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 1.257 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch
vụ công ích 503 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 1.184 hồ sơ).
2. Kết quả giải quyết:
+ Hồ sơ đã giải quyết 1.663 hồ sơ; trước hạn: 329 hồ sơ, đúng hạn 1.334 hồ sơ;
không có hồ sơ quá hạn.
+ Hồ sơ đang giải quyết 1.281 hồ sơ (chưa đến hạn 1.281 hồ sơ; không có hồ
sơ quá hạn).
X. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/5/2022 đến ngày
12/5/2022)
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1. Dự HN triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng BND ấp, khóm nhiệm
kỳ 2022-2025 kết hợp bầu cử bầu thành viên BTT nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ
chức phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2022 để sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4
năm 2022; thông qua một số nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh; dự Hội thảo Trà
Vinh - Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với xây dựng nông thôn mới; làm việc
với Ngân hàng Tái thiết Đức; họp giao ban Ban Quản lý Khu kinh tế; nghe báo cáo
tiến độ các dự án đầu tư và ghi nhớ đầu tư (30 năm tái lập tỉnh). Thông qua clip du
lịch cáp treo qua cù lao; nghe báo cáo quy hoạch tỉnh (xử lý chồng chéo trong quy
hoạch tỉnh); dự họp thông qua dự thảo BC kết quả giám sát việc thực hiện chính sách
hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; họp thông qua dự thảo Quyết định phân công
nhiệm vụ của lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe đơn vị thiết kế trình
bày chi tiết việc thiết kế hội trường Văn phòng UBND tỉnh; dự hội trường về gom
nước thải, thoát nước bền vững và giải pháp chống ngập đô thị vùng ĐBSCL; dự
nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình, kết quả xử lý, giải quyết vụ việc thời
gian qua; nghe báo cáo GPMB luồng tàu; họp xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng
cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn
trên địa bàn tỉnh; dự chương trình trao tặng xe cứu thương; dự họp Ban thường vụ
Tỉnh ủy mở rộng sơ kết tháng 4, triển khai chương trình công tác tháng 5/2022; dự
họp BTV Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung công việc BTV Tỉnh ủy; nghe báo cáo
về đề xuất dự án Bến thủy nội địa và khu dịch vụ hậu cần điện gió; họp giải quyết
việc cấp phép kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện (dự án cấp nước Nguyệt
Hóa); họp báo Tỉnh ủy; nghe báo cáo xác định giá đất cụ thể để làm có sở tính tiền
bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; nghe báo cáo điều chỉnh
Chỉ thị 15; nghe báo cáo một số vụ khiếu nại tố cáo nổi cộm; làm việc với Công ty
Cổ phần PT&ĐT Đại Trường (Hải Dương).
2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
3. 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; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công công
trình, các phương tiện chở hàng rời không mui bạt che đậy gây mất ATGT và gây ô
nhiễm môi trường./.
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
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THỐNG KÊ BÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN
Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022
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

Tổng
số

Các Sở, ngành tỉnh
Sở Công Thương

35

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

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

Tuần

35
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

