
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 
_____________________ 

 

Số:             /TB-VP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________ 

                  

Trà Vinh, ngày         tháng 9  năm 2022 
 
 

  

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp  
UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022;  

thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng  
Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19   

 

 

Ngày 26/8/2022, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ 
trì phiên họp thành viên UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; 

thông qua một số dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kết hợp họp 
Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19. 

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban HĐND 

tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành: Ban quản lý Khu kinh tế, BCH 
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh,  

Cục Thống kê, Cục thuế, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh 

đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

1. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9/2022; Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới; Sở 

Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19; các sở, ngành liên quan thông 
qua các dự thảo tờ trình; ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến của Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh, ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quỳnh 

Thiện, Lê Thanh Bình, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thứ thường trực Tỉnh 
ủy Kim Ngọc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn kết luận chỉ đạo như sau:  

Các thành viên UBND tỉnh cơ bản thống nhất về đánh giá, nhận định về tình 
hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022, một số công tác trọng tâm tháng 9/2022. Trong 
tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế 

- xã hội, chỉ đạo khẩn trương triển khai các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vừa 
ban hành tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ, giải 

quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; các hoạt 
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động hỗ trợ máy móc thiết bị, liên kết thị trường, thương mại điện tử, tổ chức và 

tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh được thực hiện thường xuyên. Từ đó, kinh tế - 
xã hội tháng 8 đạt những kết quả nhất định: Tín dụng, công nghiệp chế biến, chế 
tạo, bán lẻ hàng hóa, thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi; thu ngân sách nội địa 

đạt khá. Sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, tổng đàn vật nuôi, diện tích và 
sản lượng thủy sản cao hơn cùng kỳ, thuỷ lợi nội đồng đạt 100%. Phát triển doanh 

nghiệp, HTX tăng khá so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ 
đạo sâu sát. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; thực hiện tốt các mặt công tác 

trên lĩnh vực văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã 
hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày Thương binh liệt sĩ; công tác đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan; tiến độ tiêm vắc-xin phòng 
Covid-19 gần đâycó nhiều tiến triển. 

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế: Tỷ lệ giải ngân 
các nguồn vốn theo chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ còn chậm. Giải 

ngân vốn đầu tư công chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (khu vực sản xuất điện) 
tiếp tục giảm. Tiến độ xây dựng tiêu chí nông thôn mới huyện Cầu Ngang, Duyên 

Hải còn chậm. Chất lượng giáo dục cói dấu hiệu giảm sau ảnh hưởng của giãn cách 
phòng, chống Covid-19. Số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại; số ca mắc 
sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, bên cạnh việc thực 
hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 

- Rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp tập 

trung thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp. Cục Thống kê phối hợp các ngành, địa 
phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 

thống kê trên địa bàn tỉnh (Công văn số 3716/UBND-THNV ngày 26/8/2022),                                      
kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những lĩnh vực, chỉ tiêu đạt thấp để có giải 

pháp chỉ đạo kịp thời, phấn đấu đạt tăng trưởng theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, 
HĐND tỉnh (sau điều chỉnh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- 
xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các sở, ngành có liên quan rà 

soát lại các chính sách đạt thấp, nguyên nhân và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến 
độ. 

- Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi, chú trọng công tác tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm tra cơ 
sở kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát thị trường. Chủ động phòng 

chống thiên tai, điều tiết nước, vận hành cống đầu mối phục vụ sản xuất của người 
dân, nhất là cây lúa, thu hoạch kịp thời, giảm tổn thất khi xảy ra mưa, bão; đảm 

bảo thời vụ xuống giống.  

- Tăng cường vận động thành lập mới doanh nghiệp, củng cố HTX, kinh tế 

tập thể, phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư 
trên địa bàn tỉnh. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư 
có tỷ lệ giải ngân đến tháng 8 đạt thấp cần tập trung quyết liệt, hết tháng 9 sẽ xem 

xét điều chuyển vốn đối với các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy 
định. Quan tâm đẩy nhanh giải ngân đối với 3 dự án sử dụng vốn ODA (Dự án 

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Dự án “Đầu tư xây dựng và 
phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”; Dự án Cung cấp trang thiết 

bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần). UBND huyện Cầu Ngang khẩn 
trương giải quyết tranh chấp mặt bằng cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, sau ngày 
2/9 giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án; tập trung giải phóng mặt 

bằng Khu công nghiệp Cổ Chiên (UBND huyện Càng Long), các nơi khác có cụm 
công nghiệp phải có giải pháp sớm triển khai.  

- Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện còn 
một số nội dung Trung ương chưa có hướng dẫn, tập trung triển khai ngay khi có 

hướng dẫn. 

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trường lớp cho ngày toàn dân đưa trẻ đến 

trường và khai giảng năm học 2022-2023. Quan tâm phòng chống dịch bệnh ở 
người, nhất là bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ.  

- Tập trung theo dõi việc thực hiện các chỉ số năng lực canh tranh (PCI), các 
chỉ số cải cách hành chính, chỉ số về sự hài lòng của người dân… 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường với các sở, ngành có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 
Quản lý Khu kinh tế…) và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo các công 

trình, dự án phải gắn với quy hoạch sử dụng đất. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và các 

địa phương tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, 
nhất là các doanh nghiệp lớn (Công ty Mỹ Phong, Bảo Tiên…) để góp phần thúc 

đẩy tăng trưởng khu vực II. Khảo sát, có kế hoạch hỗ trợ từng doanh nghiệp gặp 
khó khăn do thiếu đơn hàng sản xuất để cố gắng duy trì  lương công nhân sản xuất. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết 
định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phúc tra tình 

hình sau thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, giao UBND các huyện, thị xã, thành 
phố rà soát lại, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là tranh chấp đất 
đai liên quan dự án, công trình. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự 
an toàn xã hội. Có giải pháp chấn chỉnh công tác tiếp dân, nhất là tăng cường đảm 

bảo nội quy nơi tiếp công dân, chuẩn bị chỗ tiếp dân đảm bảo điều kiện, nhất là về 
diện tích,… 

- Về kiến nghị liên quan đến Đề án kinh tế ban đêm và sửa đổi Nghị quyết 
11/2016/NQ-HĐND về ưu đãi đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng đề án kinh tế ban đêm của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan 
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báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị 

quyết số 11.       

2. Công tác xây dựng nông thôn mới 

Tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với huyện Cầu 

Ngang, Duyên Hải. Các sở, ngành khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực 
hiện các tiêu trí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Văn phòng điều phối nông thôn 

mới xác định rõ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh, huyện, xã để thực hiện. 
UBND huyện Cầu Ngang, Duyên Hải cần tập trung ưu tiên hàng đầu dồn sức cho 

công tác xây dựng nông thôn mới để tập trung dồn sức, song song vừa xây dựng 
các tiêu chí chưa hoàn thành, vừa hoàn thiện hồ sơ. 

3. Về phòng, chống dịch Covid-19 

- Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh đang 

bùng phát, biến chủng mới xâm nhập, cần tăng cường trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh lồng ghép vào chương trình 

thời sự để nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống, không chủ quan, lơ là. Quyết 
tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại. 

 - Đẩy mạnh tiêm vắc xin Covid-19, coi đây là biện pháp chiến lược, quyết 
định công tác phòng, chống Covid-19, rà soát, nắm thông tin cụ thể các đối tượng 
từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi nhắc lại để vận động đi tiêm, không vận động 

chung chung, đẩy nhanh tiến độ tiêm  mũi nhắc lại cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 
tuổi. Chủ động đề nghị Trung ương bổ sung vắc xin đảm bato cho công tác tiêm. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, thuốc, lực lượng y tế…phục vụ 
công tác phòng, chống dịch khi có tình huống (theo các phương án đã đề ra). 

 4. Về dự thảo các văn bản thông  qua tại phiên họp 

-  Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Văn phòng UBND tỉnh bố trí 
cuộc họp để Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trước khi 

thông qua thành viên UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh. 

- Tờ trình về điều chỉnh danh sách của 42 hộ gia đình người có công với 

cách mạng khó khăn về nhà ở của xã Tân Bình, huyện Càng Long được hỗ trợ theo 
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà 
Vinh: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện. 

- Các dự thảo: Tờ trình về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022; Tờ trình về việc xin chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Công viên xã Trường Long 
Hòa; Tờ trình về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Sở  Kế hoạch và Đầu 
tư,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh phối hợp hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý và theo quy định của 
pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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- Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và 
hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định 

số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sở 
Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình Lãnh đạo 

UBND tỉnh ký ban hành. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh, kết hợp họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid -19, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, 

địa phương biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 
- Như thành phần tham dự; 
- Đài PT&TH Trà Vinh; 
- LĐ VP UBND tỉnh; 
- Các phòng NC; 
- Lưu: VT, THNV. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 
                   Nguyễn Thanh Tâm 
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