UBND TỈNH TRÀ VINH
VĂN PHÒNG
Số: 54

/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO TUẦN
Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021
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
- Tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với cá nhân liên quan đến Kết luận thanh
tra số 03/KL-TTr, số 04/KL-TTr cùng ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh và
ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Họp báo Tỉnh ủy; Tổ chức cuộc họp nghe
các sở, ngành tỉnh báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo việc
công bố tình trạng khẩn cấp khắc phục sạt lở, trang thiết bị y tế, nội thất, công nghệ
thông tin của Bệnh viện 700 giường và của ngành y tế; giải phóng mặt bằng Quốc lộ
53.
- Dự hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng
Covid-19; Tiếp xúc cử tri xã Ngãi Xuyên, xã Đại An, huyện Trà Cú; Họp xử lý giải
phóng mặt bằng công trình Đền thờ Bác; Tổ chức buổi làm việc với các Sở, ngành
về nội dung liên quan đến việc đề xuất giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế
tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Nghe báo cáo, đề xuất liên quan đến Đề
án thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo; Nghe các ngành và địa phương báo cáo tiến độ thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng các công trình điện gió trên địa bàn tỉnh; Dự hội nghị trực
tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg; Nghe Sở
Công Thương báo cáo khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công
trình đường dây truyền tải điện và phân phối điện trên địa bàn tỉnh; Tiếp xúc cử tri
xã Tân Sơn, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú; Tiếp, làm việc với Đài Truyền hình Cần
Thơ.
- Nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng công trình Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2; Tiếp xúc cử tri xã Long Sơn, xã
Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; Nghe báo cáo việc xử lý luồng Phước Thiện,
Vàm Lầu, sông Cổ Chiên; Nghe báo cáo tiến độ các dự án xin chấp thuận chủ
trương đầu tư có vướng mắc, khó khăn trên địa bàn Khu kinh tế; Họp Tổ công tác
chỉ đạo, rà soát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các vụ án, vụ việc tồn đọng
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kéo dài; Nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo Dự án Nâng cấp, mở rộng đường dẫn
vào khu Bến tổng hợp Định An; Tổ chức khảo sát và làm việc để xử lý khiếu nại của
35 hộ dân liên quan đến Dự án điện gió do Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam
đầu tư.
- Họp báo Tỉnh ủy; Tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch vốn được phép
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021; Nghe Sở Tài nguyên và
Môi trường, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến dự án Tuyến số 1, đường nội ô thành phố Trà
Vinh; Tổ chức cuộc họp nghe Sở kế hoạch và đầu tư báo cáo các dự án dự kiến vay
vốn nước ngoài đang đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương; Họp Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thông qua các văn bản chuyên đề; Nghe báo cáo các công trình xây dựng cơ
bản về vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021; Nghe báo cáo công tác hỗ trợ nhà
đầu tư trong quá trình khảo sát thực địa để lập hồ sơ đề xuất dự án và tiến độ triển
khai các dự án trên địa bàn tỉnh; Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Thép Nam
Kim đến khảo sát địa điểm và tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
II. THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC
TỈNH ỦY
* Thực hiện Thông báo số 271-TB/VPTU ngày 10/5/2021 của Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại họp trực tuyến
toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã chỉ
đạo:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, phải quyết tâm cao hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là,
mất cảnh giác; không hoang mang, dao động, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi dịch
bùng phát. Bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực,
quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp, nhanh chóng kiểm soát
tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, trong đó lưu ý một
số nội dung sau:
1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý
của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào
cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu
dài; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như
chống giặc”; tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra; thực hiện
nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều
trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch theo thẩm quyền từng cấp, chú ý phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì phải kiểm điểm, xử lý
trách nhiệm theo quy định. Ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen
thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời, xử
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lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi
phạm, thiếu trách nhiệm.
3. Thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao theo chức năng, nhiệm vụ,
phân cấp quản lý, bảo đảm chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp
có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từng cấp, từng ngành phải chủ động có
phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý. Tỉnh phải chủ động
lo cho tỉnh; huyện lo cho huyện; xã lo cho xã; ấp, khóm tổ dân phố cũng phải tự
lo; từng người dân phải có trách nhiệm chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và
vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần bảo vệ lợi ích chung của dân tộc.
4. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong các cuộc họp,
hội nghị, hội thảo và thực nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra,
giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng để phòng, chống
dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm theo quy định.
5. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Rạp chiếu
phim, quán bar, mát xa, xông hơi, karaoke, trò chơi điện tử (có kết nối mạng và
không có kết nối mạng), thẩm mỹ, làm đẹp; các sự kiện văn hóa, thể thao; lễ hội
tập trung đông người. Chính quyền địa phương và chủ cơ sở phải đảm bảo thực
hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra
dịch bệnh.
6. Hạn chế tập trung đông người tại các đám cưới, đám tang; các cuộc họp,
hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội... Yêu cầu thực hiện
nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù
hợp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của
ngành y tế.
7. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến
xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện,
cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú... yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên
hệ thống an toàn COVID-19; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm
(kể cả đối với cán bộ, công chức nhà nước), không nể nang, né tránh vì đây là
công tác liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
8. Bảo đảm các yêu cầu an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe
nhân dân, thực hiện mục tiêu kép, trong đó:
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm
kết thúc năm học 2020 - 2021 an toàn.
- Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) chủ động phối hợp với các
cơ quan có liên quan chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch
bệnh, báo cáo Trung ương, bảo đảm bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy
trình, đạt kết quả cao nhất.
9. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc
các nội dung sau:
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- Thực hiện nghiêm Công văn số 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
- Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó
trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào cơ sở khám, chữa bệnh và chủ động
xét nghiệm Covid-19 tại các bệnh viện theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế tại
Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo Bộ
tiêu chí bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn theo Quyết định số 3088/QĐBYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an
toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và
Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp, đảm bảo an toàn và tuyệt đối không để xảy ra việc lây
nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung.
- Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly trên địa bàn,
bảo đảm đáp ứng các tình huống, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chi viện
của Trung ương, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm.
Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch (thuốc, sinh phẩm, trang
thiết bị,…).
- Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch, đặc biệt cho các đối tượng
tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số
21/NQ-CP ngày 26/02/2021; giải thích rõ nguyên nhân của sự cố (nếu có) để
nhân dân hiểu và yên tâm tiêm vắc xin.
- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (Sở Y
tế) tiếp tục cập nhật, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, không
để bị động, bất ngờ.
- Khẩn trương, quyết liệt chấn chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung, theo
dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh bảo đảm đủ thời gian,
đặc biệt là thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách
ly tại gia đình, nơi lưu trú.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại Khu cách ly dự phòng (Trường Đại
học Công nghiệp Thực phẩm cũ) trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh.
10. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý
khu kinh tế Trà Vinh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở
Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
- Siết chặt việc quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại các Công điện số 540, 570 (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ
đạo tại Công văn số 1547/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 và Công văn số
1590/UBND-KGVX ngày 03/5/201); ngăn ngừa, xử lý nghiêm theo pháp luật các
trường hợp nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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- Rà soát, đánh giá lại việc kiểm soát nhập cảnh đối với người nước ngoài,
khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh (nếu có), quản lý
người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.
11. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh và
Truyền hình Trà Vinh, Tổng Biên tập Báo Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tiếp tục truyền
thông về tình hình dịch bệnh với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích
cực đẩy lùi tiêu cực”, kêu gọi nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe
cộng đồng, vì sức khỏe chính mình, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch, trong đó cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu, đi đầu,
không để lặp lại việc “một người lơ là cả xã hội vất vả”.
12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải thực
hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý người thuộc diện theo dõi sau cách ly trên địa
bàn; đồng thời, chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà
nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh.
- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp cơ sở, huy
động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và đặc biệt huy động, phát huy
vai trò, tinh thần tự giác, làm chủ của nhân dân trong việc phát hiện, thông tin
đến cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú
bất hợp pháp để có biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi phù hợp.
- Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát
chặt chẽ, an toàn người được cách ly theo đúng quy định.
13. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y
tế) chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên trên địa
bàn tỉnh; hàng ngày báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết
quả thực hiện.
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ
- Xâm nhập mặn: Độ mặn ở ngoài các cửa cống chính (cống: Láng Thé,
Cái Hóp, Cần Chông, Mỹ Văn, Rạch Rum, Bông Bót và Tân Dinh) giao động từ
0,09-0,3‰ giảm hơn so với tuần trước nên đã chủ động mở từ 2 - 4 cửa cống để
lấy nước vào và mở ra từ 1 - 2 cửa cống để xổ phèn, các cống còn lại đóng trữ,
ngăn mặn phục vụ sản xuất.
- Sản xuất nông nghiệp:
+ Cây lúa: Vụ Đông Xuân, trong tuần thu hoạch 2.498 ha, nâng diện tích
thu hoạch vụ này đến nay 58.578 ha, chiếm 98% diện tích xuống giống, năng
suất trung bình 6,5 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 1,62 tấn/ha). Diện tích còn lại 1.157
ha đang trong giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch; Vụ Hè Thu, xuống giống 7.818
ha, nâng tổng số đến nay xuống giống 21.007 ha, đạt 28,39% kế hoạch (nhanh
hơn cùng kỳ 5.655 ha).
+ Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống
giống 664 ha, nâng diện tích cây màu đến nay 27.121 ha, đạt 52,51% kế hoạch,
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cao hơn cùng kỳ 1.005 ha, gồm: Màu lương thực 3.340 ha, màu thực phẩm
15.293 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 8.488 ha.
- Chăn nuôi:
+ Bệnh Dịch tả Heo Châu Phi (DTHCP), Lở mồm long móng (LMLM),
Dại chó mèo và Cúm gia cầm cơ bản được kiểm soát.
+ Tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 2,6 ngàn con, LMLM 2,09
ngàn con gia súc, Dại chó 622 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia
súc 7,9 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 108 ngàn
liều. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 728,8
ngàn con, LMLM 54 ngàn con gia súc, Dại chó 10.682 liều, các loại bệnh thông
thường khác trên đàn gia súc 229,8 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác
trên đàn gia cầm 1,29 triệu liều. Đã cấp 10.603 lít hóa chất để các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường.
- Thủy sản:
+ Trong tuần thu hoạch 6.206 tấn (sản lượng nuôi 4.288 tấn, sản lượng
khai thác 1.918 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 74.879 tấn (sản lượng nuôi 45.254
tấn, sản lượng khai thác 29.625 tấn), đạt 31,5% kế hoạch, tăng 6.595 tấn so cùng
kỳ.
+ Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 158,7 triệu con tôm và cá giống các loại,
diện tích 733 ha; thu hoạh 4.288 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 3,697 tỷ con tôm và
cá giống các loại, diện tích 30.315 ha (450 ha nuôi nghêu), thu hoạch 45.254 tấn,
đạt 28,6% kế hoạch (tôm sú 4.036 tấn, tôm thẻ chân trắng 16.806 tấn, cua 1.887
tấn, cá lóc 16.399 tấn, cá các loại 6.126 tấn), tăng 3.601 tấn so cùng kỳ.
+ Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 1.918 tấn (149 tấn tôm); trong đó,
khai thác nội đồng 108 tấn (04 tấn tôm), khai thác hải sản 1.810 tấn (145 tấn
tôm). Nâng tổng sản lượng khai thác đến nay 29.625 tấn (2.632 tấn tôm), đạt
37,3% kế hoạch, tăng 2.994 tấn so cùng kỳ, trong đó: Khai thác nội đồng 2.840
tấn (412 tấn tôm), khai thác hải sản 26.785 tấn (2.220 tấn tôm).
+ Thu mua, chế biến: Đến nay các doanh nghiệp thu mua 1.795 tấn tôm
(tôm sú 45 tấn, tôm thẻ 1.750 tấn), chế biến 2.061 tấn, tiêu thụ 997 tấn, kim
ngạch xuất khẩu 9,7 triệu USD.
- Các hoạt động chuyên môn khác:
+ Công tác thủy lợi nội đồng: Trong tuần 03 huyện: Cầu Ngang, Trà Cú và
Duyên Hải nạo vét 81 công trình, chiều dài 37.113 m, khối lượng 51.328 m 3.
Nâng tổng số đến nay có 7 huyện: Càng Long, Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu Cần, Châu
Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải đã nạo vét 561 công trình (đạt 82,4% kế
hoạch), chiều dài 389.855 m với khối lượng 1.148.401 m3, thành phố Trà Vinh
và thị xã Duyên Hải đang chuẩn bị thi công.
+ Công tác phòng chống thiên tai: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; kết
hợp với Công ty TNHH Một thành viên quản lý khai thác 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, qua kết quả theo dõi của các đơn vị
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chuyên môn thì mực nước trong các kênh nội đồng vẫn đảm bảo cho việc bơm
tác phục vụ sản xuất; Tổ chức 01 lớp tập huấn với nội dụng “Quản lý môi trường
ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh trên tôm sú, thẻ chân trắng” cho 30 người dự;
tư vấn trực tiếp cho 219 lượt hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; cấp
phát 45 tờ bướm về kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh.
+ Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh 5.204 con heo; 541 con trâu, bò; 41.077 con
gia cầm; 15,8 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 36 triệu con tôm giống. Nâng
đến nay đã kiểm dịch 83.609 con heo; 9.798 con trâu, bò; 752.860 con gia cầm;
311,7 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 523,9 triệu con tôm giống.
+ Thanh tra, kiểm tra 39 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi,
phân bón thuốc BVTV, tuần tra, kiểm tra rừng và kiểm soát lâm sản; thu 02 mẫu
vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi; phát hiện và xử lý 02 trường hợp theo
quy định.
- Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá tôm thẻ giảm 8.000
đồng/kg xuống mức 90.000 đồng/kg (60 con/kg); giá các mặt hàng nông, thủy
sản vẫn ổn định so với tuần trước, gồm: Tôm sú 215.000 đồng/kg (30 con/kg), cá
tra 20.000 đồng/kg, cá lóc 35.000 đồng/kg, cua biển 250.000 đồng/kg (3 con/kg),
heo hơi 72.000 đồng/kg, gà thả vườn 65.000 đồng/kg, bưởi da xanh 20.000
đồng/kg, bưởi năm roi 15.000 đồng/kg, dừa khô 90.000 đồng/chục, lúa tươi
6.100 - 6.300 đồng/kg.
- Công Thương: Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn
về phòng cháy, chữa cháy; Chỉ đạo đơn vị phân phối, mua bán điện thực hiện các
giải pháp đảm bảo nguồn điện cung cấp trong mùa khô và phục vụ bầu cử đại
biểu Quốc hội, HĐND các cấp; Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng
khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch tổ chức tập huấn về thương mại điện tử cho doanh
nghiệp/HTX/Cơ sở kinh doanh thuộc các ngành hàng chủ lực/sản phẩm OCOP
của tỉnh tham gia Sàn thương mại điện tử Voso.vn.
- Ngân hàng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tính dụng trên
địa bàn tỉnh đạt 37.455 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với tuần trước (tổng nguồn
vốn hoạt động giảm chủ yếu do vốn điều chuyển từ Hội sở của các tổ chức tính
dụng giảm, vốn huy động tại chỗ tăng trưởng ổn định); trong đó, vốn huy động
tại chỗ đạt 26.301 tỷ đồng, chiếm 70,22%/tổng nguồn vốn, tăng 188 tỷ đồng so
với tuần trước. Dư nợ cho vay của các tổ chức tính dụng đạt 29.918 tỷ đồng,
giảm 47 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh
doanh đạt 24.004 tỷ đồng, chiếm 80,23%/tổng dư nợ.
IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI
- Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trong tỉnh thay đổi khung
kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (trước 01 tuần); Tổ chức thi công nhận
trình độ cấp tiểu học và THCS môn tiếng Khmer tại 13 điểm coi thi với 1.721 thí
sinh đăng ký dự thi (cấp tiểu học có 1.602 thí sinh và THCS có 119 thí sinh);
Triển khai hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú,
trường trung cấp Pali Khmer năm học 2021-2022.
- Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
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+ Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan du lịch và
lưu trú là 4.515 lượt người (giảm 4.73%), trong đó có 216 lượt khách quốc tế
(giảm 22.58%); tổng doanh thu: 2.767.600.000 đồng (giảm 32.23%).
+ Tổ chức 02 cuộc kiểm tra với 45 cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh (trong đó, 25 cơ sở lưu trú du lịch, 16 cơ sở
kinh doanh dịch vụ karaoke, 04 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử “Game bắn
cá”). Qua kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm; Tiếp tục tuyên truyền
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026.
- Y tế:
+ Tính đến ngày 10/5/2021, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên
toàn tỉnh là 3.155 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 31 trường hợp, cách
ly tập trung 2.463 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 661 trường hợp. Hiện
tại toàn tỉnh còn cách ly tập trung 169 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 02
trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 106 trường hợp.
+ Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021, từ ngày 27/4
đến ngày 07/5/2021: 7.012 trường hợp.
+ Trong tuần, phát hiện 10 ca bệnh sốt xuất huyết, 07 ca bệnh tay chân
miệng, 01 ca Bệnh Uốn ván khác.
+ Công tác Khám, chữa bệnh: 38.814 lượt người; Điều trị nội trú: 2.822
lượt người; Điều trị ngoại trú: 286 lượt người.
V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ
- Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt quả tang 02 vụ, 02 đối tượng tàng
trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,68 gam ma túy tổng hợp. Hiện tạm giữ hình
sự 02 đối tượng để xử lý.
- Tội phạm về Trật tự xã hội: Xảy ra 01 lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đang
tạm giữ hình sự 01 đối tượng.
- Tội phạm về kinh tế: Chưa phát hiện.
- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra.
VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15-CT/TU CỦA BAN
THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-UBND CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH
1. Thực hiện nội dung hành động cải thiện môi trường
1.1 Cấp tỉnh:
- Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải nguy hại đối với các chủ
nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thành lập Đoàn kiểm tra
và kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm của dự
án “Nhà máy sản xuất Bestmate Việt Nam” (Nâng cấp quy mô, công suất từ
5.000.000 sản phẩm/năm lên 10.000.000 sản phẩm/năm); báo cáo các số liệu phục
vụ xây dựng Đề án đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo thông tin về các cơ sở thuộc 17 loại
hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Đề nghị Công ty
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TNHH MTV Bestmate Việt Nam chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch vận hành thử
nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án “Nhà máy sản xuất Bestmate Việt
Nam” (Nâng cấp quy mô, công suất từ 5.000.000 sản phẩm/năm lên 10.000.000 sản
phẩm/năm).
1.2 Cấp huyện:
- Các huyện tiếp tục duy trì các hoạt động cải thiện cảnh quan, môi trường,
với khoảng 7.270 người tham gia; tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Chủ
nhật Xanh - Sạch - Đẹp như khai thông cống rãnh, kinh mương khoảng 26 km; vệ
sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu vực chợ, khu dân cư khoảng 50
tấn rác; phát quang bụi rậm đường giao thông khoảng 149 km; trồng và chăm sóc
9.463 cây xanh.
- Hoạt động tuyên truyền: Có 88 buổi phát thanh tuyên truyền về Nghị
định 155, ý nghĩa của việc cải thiện cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh đô
thị,…; có 80 xã, phường, thị trấn với 478 ấp/khóm thuộc 08/09 huyện, thị xã đã
tổ chức thực hiện tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU.
- Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì việc vệ sinh các khu vực
xung quanh trụ sở các cơ quan, đơn vị, các trường học…trên địa bàn quản lý.
2. Công tác quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị
- Phê duyệt dự toán chi phí tư vấn chuẩn bị thực hiện công trình đường D10,
thành phố Trà Vinh; kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ
thống chiếu sáng, trang trí trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2021. Chỉ định đơn
vị thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Di dời lưới điện trung
hạ thế, trạm biến áp và gói thầu di dời cây xanh thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng
đường và hệ thống thoát nước đường Vũ Đình Liệu (đoạn vòng xoay đường 30/4
đến ngã ba đường Bạch Đằng - Vũ Đình Liệu).
- Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Xây dựng đô thị phát
triển bền vững và thân thiện với môi trường" trên địa thành phố; Quyết định thành
lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thông minh trên địa bàn thành phố Trà Vinh và
Ban Chỉ đạo quản lý, khai thác và sử dụng đất công 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 46 trường hợp, qua đó lập
biên bản giáo dục nhắc nhở 34 trường hợp, cam kết 02 trường hợp.
3. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về
ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Các huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền về bảo đảm ATTP 02
lần/ngày tại các Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và hệ thống
loa phát thanh các xã, thị trấn.
4. Tình hình lập lại trật tự an toàn giao thông
4.1. Cấp tỉnh:
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- 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, kết quả đã tuyên truyền, vận
động được 41 trường hợp. 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.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Nhắc nhở 02 trường hợp, yêu cầu đơn vị thi
công công trình cống thoát nước trên QL54 chống thấm mặt đường trên ĐH02
(huyện Tiểu Cần) phải đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp bảo đảm an toàn giao
thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
- Công tác đảm bảo giao thông: Phát hoang 145,088 km các tuyến đường
huyện, đường tỉnh quản lý; dặm vá ổ gà bằng bê tông nhựa nguội: 5m3; Sửa chữa,
thay ván cầu: 0,18m3 gỗ; thay 01 dầm I250 và 06 móc chữ U cầu Thanh Sơn trên
đường huyện 36; Sơn lan can, hộ lan cầu: 1.011,8 m2, quét vôi 559,48 m2 lan can
cầu.
4.2. Cấp huyện:
- Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông 521 cuộc, có 1.825
lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 450 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm
hành chính 502 trường hợp (kỳ trước chuyển sang 180 trường hợp); tạm giữ có
thời hạn 209 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 47
trường hợp.
XII. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận
1.131 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 663 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua
dịch vụ công ích 254 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 214 hồ sơ).
- Kết quả giải quyết:
+ Hồ sơ đã giải quyết 729 hồ sơ; đúng hạn 729 hồ sơ (trong đó có 68 hồ sơ
trả kết quả tại nhà; 179 hồ sơ giải quyết theo mô hình 4 tại chỗ), không có hồ sơ
quá hạn.
+ Đang giải quyết 402 hồ sơ (chưa đến hạn 402 hồ sơ).
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
- Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản; Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu
cử; Sơ kết bước 2 công tác bầu cử; Tiếp xúc, gặp gỡ cử tri huyện Cầu Ngang và
thành phố Trà Vinh; Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; Ứng cử viên tiếp xúc cử
tri huyện Châu Thành và Duyên Hải; Nghe Sở Xây dựng báo cáo Đề án Hỗ trợ
người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai
đoạn 2018 - 2022; nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ giải phóng
mặt bằng thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53, đoạn Trà Vinh -
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Long Toàn, tỉnh Trà Vinh (Hạng mục: Km114 + 862,53 giao Hương lộ 81, thị xã
Duyên Hải).
- Dự Lễ phát động và trồng cây xanh tại huyện Châu Thành; Dự hội nghị
thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Nghe báo
cáo công tác giải phóng mặt bằng các công trình nông nghiệp; Nghe báo cáo
công tác giải phóng mặt bằng
các công trình giao thông và mặt bằng xây dựng
đường cống nước thô thị xã Duyên Hải.
- Họp báo Tỉnh ủy; Họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; nghe Sở Tài nguyên và
Môi trường và Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh liên quan đến dự án Tuyến số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh; nghe
các Sở, ngành báo cáo nội dung liên quan đến kết quả xếp hạng Chỉ số PCI năm 2020,
đề xuất xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế; Nghe báo cáo việc đầu tư
trang trại heo tại Trà Cú của Công ty Cổ phần Thủy sản Trà Cú.
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- 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.
- 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
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THỐNG KÊ BÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN
Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021
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

