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I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH 

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh 

tra trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử; Kiểm tra công tác 

xây dựng cơ bản; Dự Lễ mit tinh kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác; chào mừng 

bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. 

- Làm việc với Kiểm toán nhà nước Khu vực IX về triển khai công tác kiểm tra 

thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghe báo cáo tình 

hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy; Nghe Tổ công tác thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả đề xuất xử lý khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Tuyến số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh; 

Nghe thông qua báo cáo kịch bản phát triển kinh tế biển và các dự án đầu tư; họp bàn 

phương án vận chuyển công dân nhập cảnh từ Sân bay Cần Thơ về cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình triển khai các công 

trình, dự án  trọng điểm; Họp lệ chi bộ; tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xi 

măng Fico Tây Ninh (Fico-YTL) về việc đăng ký đầu tư Trạm nghiền xi măng tại 

huyện Càng Long; Tổ chức cuộc họp trao đổi thống nhất, xử lý việc chuyển mục đích sử 

dụng đất sai đối tượng chính sách, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 

- Tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2021 để sơ kết tình hình kinh tế -xã 

hội tháng 5/2021; tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe để thông qua các văn 

bản chuyên đề và các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất - Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp công dân định kỳ tháng 

5/2021; Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2021 của Tỉnh ủy; Họp Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đóng góp các văn bản chuyên đề của Tỉnh ủy (trong đó có một số nội 

dung trình kỳ họp HĐND tỉnh đầu nhiệm kỳ); Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ; tổ chức cuộc họp nghe Công ty Cổ phần đầu tư Kiên Giang SG báo 

cáo việc xin tiếp tục thăm dò trữ lượng mỏ cát tại xã Trường Long Hòa và Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải. 
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II. THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC 

TỈNH ỦY 

* Thực hiện Thông báo số 285-TB/VPTU ngày 21/5/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp báo ngày 20/5/2021, đã 

chỉ đạo:  

1. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: Tăng cường chỉ đạo thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi 

ngoài tỉnh (đặc biệt là địa bàn có phát sinh ca nhiễm bệnh trong cộng đồng) trở về 

địa phương. 

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan: Nắm tình hình vụ việc liên quan đến 03 xe khách Tân Vạn Thuận, báo cáo 

UBND tỉnh. 

3.Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tổ chức phê bình Trưởng trạm y tế xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải trong 

việc tiếp nhận, xử lý người đến khai báo y tế, đồng thời thông báo trong toàn 

ngành biết, rút kinh nghiệm;  

- Đề xuất với Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho người bán vé số dạo trên địa 

bàn tỉnh (theo đặc thù của địa phương); 

- Khẩn trương, linh hoạt trong việc mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-

2, máy xét nghiệm PCR và máy X-quang di động; nếu để xảy ra tình trạng chậm 

trễ, gây khó khăn trong việc xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch hoặc thực hiện 

không đúng hướng dẫn trong việc mua sắm, sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá 

nhân có liên quan theo quy định; 

- Phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thành lập Tổ giám sát cộng 

đồng phòng, chống dịch Covid-19 (Tổ Covid-19 cộng đồng) báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm điểm phê bình các địa phương thực hiện 

không nghiêm túc, chậm trễ trong việc thành lập Tổ COVID cộng đồng theo thời 

gian quy định. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Quân - Dân y 

kiểm tra, thực hiện đầy đủ, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 của Bệnh viện theo yêu cầu của ngành Y tế. 

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn 

vị có liên quan: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trạm bơm kênh 3/2; tổ chức 

vận động và có chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân chấp hành tốt bàn giao mặt 

bằng; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý việc cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo thực tế. 

6. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chấn chỉnh việc khai thác cát 

của các doanh nghiệp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các địa phương, 

doanh nghiệp để xảy ra sai phạm; khẩn trương tổ chức thăm dò và đưa ra đấu giá 

quyền khai thác các mỏ cát, quy định rõ việc sử dụng thiết bị định vị trong quá 

trình khai thác là một trong những tiêu chí tham gia đấu giá. 
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III. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

 - Xâm nhập mặn: Độ mặn ở ngoài các cửa cống chính (cống: Láng Thé, 

Cái Hóp, Mỹ Văn, Rạch Rum, Bông Bót và Tân Dinh) giao động từ 0,0-0,1‰ 

giảm hơn so với tuần trước nên đã chủ động mở từ 2 - 4 cửa cống để lấy nước vào 

và mở ra từ 2 - 3 cửa cống để xổ phèn, các cống còn lại đóng trữ, ngăn mặn phục 

vụ sản xuất. 

  - Sản xuất nông nghiệp: 

  + Vụ lúa Hè Thu: Trong tuần xuống giống 18.688 ha, nâng tổng số đến nay 

xuống giống 57.382 ha, đạt 77,54% kế hoạch (nhanh hơn cùng kỳ 34.479 ha). 

+ Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần 

xuống giống 983 ha, nâng diện tích cây màu đến nay 29.930 ha, đạt 57,95% kế 

hoạch, cao hơn cùng kỳ 1.061 ha, gồm: Màu lương thực 3.463 ha, màu thực phẩm 

17.160 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 9.307 ha. 

- Chăn nuôi: 

+ Các loại dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi được kiểm soát. 

+ Tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 19,5 ngàn con, LMLM 2,5 

ngàn con gia súc, Dại chó 732 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia 

súc 11,16 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 123 ngàn 

liều. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 845,4 

ngàn con, LMLM 60 ngàn con gia súc, Dại chó 11.701 liều, các loại bệnh thông 

thường khác trên đàn gia súc 248 ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác 

trên đàn gia cầm 1,42 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 338,6 tấn (sản lượng nuôi 39 tấn, sản lượng khai 

thác 299,6 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 84.018 tấn (sản lượng nuôi 51.866 tấn, 

sản lượng khai thác 32.152 tấn), đạt 35,36% kế hoạch, tăng 7.734 tấn so cùng kỳ. 

+ Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 212,3 triệu con tôm và cá giống các loại, 

diện tích 1.025 ha; thu hoạh 39 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 4,17 tỷ con tôm và cá 

giống các loại, diện tích 35.513 ha (450 ha nuôi nghêu), thu hoạch 51.866 tấn, đạt 

32,79% kế hoạch (tôm sú 4.676 tấn, tôm thẻ chân trắng 18.077 tấn, cua 2.303 tấn, 

cá lóc 18.020 tấn, cá các loại 8.790 tấn), tăng 8.284 tấn so cùng kỳ.  

+ Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 299,6 tấn (06 tấn tôm); trong đó, khai 

thác nội đồng 28 tấn (01 tấn tôm), khai thác hải sản 272 tấn (05 tấn tôm). Nâng 

tổng sản lượng khai thác đến nay 32.153 tấn (2.853 tấn tôm), đạt 40,5% kế hoạch, 

giảm 550 tấn so cùng kỳ, trong đó: Khai thác nội đồng 3.202 tấn (448 tấn tôm), 

khai thác hải sản 28.951 tấn (2.405 tấn tôm). 

+ Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 91 tấn tôm thẻ, chế biến 

132 tấn, tiêu thụ 61 tấn, kim ngạch xuất khẩu 705,7 ngàn USD. Nâng tổng số đến 

nay các doanh nghiệp thu mua 1.980 tấn tôm (tôm sú 47 tấn, tôm thẻ 1.932 tấn), 

chế biến 2.255 tấn, tiêu thụ 1.117 tấn, kim ngạch xuất khẩu 11,3 triệu USD.. 

- Các hoạt động chuyên môn khác: 
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 + Công tác thủy lợi nội đồng: Trong tuần 04 huyện, thành phố: Càng Long, 

Châu Thành, Duyên Hải và thành phố Trà Vinh nạo vét 08 công trình, chiều dài 

9.617 m, khối lượng 4.287 m3. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh đã nạo vét 620 

công trình (đạt 91% kế hoạch), chiều dài 442.681 m với khối lượng 1.225.103 m3. 

Tổ chức tư vấn trực tiếp cho 386 lượt hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy 

sản; cấp phát 424 tờ bướm “Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh”. 

  + Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh 5.254 con heo; 576 con trâu, bò; 11.846 con 

gia cầm; 19,9 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 33 triệu con tôm giống. Nâng 

đến nay đã kiểm dịch 92.640 con heo; 10.765 con trâu, bò; 805.550 con gia cầm; 

354,6 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 599 triệu con tôm giống. 

 + Thanh tra, kiểm tra 38 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 04 mẫu 

thuốc BVTV phân tích chất lượng sản phẩm. 

   - Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá lúa, tôm sú, tôm thẻ, gà 

thả vườn giảm so với tuần trước, cụ thể: Lúa giảm 200 đồng/kg xuống mức lúa 

tươi 6.000 - 6.100 đồng/kg, tôm sú giảm 25.000 đồng/kg xuống mức 190.000 

đồng/kg (30 con/kg), tôm thẻ giảm 3.000 đồng/kg xuống mức 86.000 đồng/kg (60 

con/kg), gà thả vườn giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 63.000 đồng/kg; giá các mặt 

hàng nông, thủy sản vẫn ổn định so với tuần trước, gồm: 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, bưởi da xanh 20.000 đồng/kg, bưởi năm roi 15.000 đồng/kg, dừa khô 

90.000 đồng/chục. 

  - Công Thương: Dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường của ngành công 

thương năm 2022 và kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024; Kiện toàn Tổ giúp việc 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công 

trình Trạm biến áp và đường dây 110kV Duyên Trà - Nhà máy điện gió số 1; Trả 

lời kiến nghị của công nhân lao động về giá điện nhà trọ; Kiểm tra phát triển điện 

mặt trời trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam 

- Trà Vinh; trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11-Quốc hội khóa XIV kiến 

nghị về điện nuôi tôm xã Long Toàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; Đăng ký 

bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 cho 

05 sản phẩm, bộ sản phẩm theo Công văn 230/CTĐP-TTCN ngày 06/5/2021 của 

Cục Công Thương địa phương; Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt 

động thương mại 6 tháng đầu năm 2021, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 

2021; Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của Chính 

phủ lĩnh vực công thương. 

 - Ngân hàng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn tỉnh đạt 37.598 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với tuần trước (tổng nguồn vốn 

hoạt động giảm do vốn huy động giảm chủ yếu ở tiền gửi ngắn hạn của các tổ 

chức kinh tế phục vụ nhu cầu thanh toán); trong đó, vốn huy động tại chỗ đạt 

26.291 tỷ đồng, chiếm 69,93%/tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín 

dụng đạt 30.088 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho 

vay phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 24.224 tỷ đồng, chiếm 80,51%/tổng dư nợ, 

tăng 79 tỷ đồng so với tuần trước. 
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IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

- Giáo dục và Đào tạo: Công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 

cấp tỉnh năm học 2020-2021; Công bố kết quả kỳ thi công nhận trình độ cấp tiểu 

học và THCS môn tiếng Khmer; Khảo sát kiến thức học sinh lớp 9 chuẩn bị cho 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; Hoàn thiện tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 1 theo góp ý của Hội đồng tư vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các trường 

học tổ chức tổng kết năm học theo tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Thực hiện chép dữ liệu ổ đĩa cứng camera giám sát chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021. 

 - Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan du lịch và lưu 

trú là 4.060 lượt người (giảm 2%), trong đó có 184 lượt khách quốc tế (giảm 

12.8%); tổng doanh thu: 3.133.910..000 đồng (tăng 18.35%). 

+ Tổ chức 02 cuộc kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Trà Cú với 10 

cơ sở kinh doanh dịch vụ “Game bắn cá. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm; 

Thực hiện 4 băng rol, 66 cờ phướn, 146 m2 pano tuyên truyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, 

tại Trung tâm Hội nghị. Phục vụ màn hình Led tuyên truyền bầu cử tại công viên 

thành phố Trà Vinh. 

- Y tế: 

+ Tính đến ngày 25/5/2021, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên 

toàn tỉnh là 3.270 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 33 trường hợp, cách 

ly tập trung 2.470 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 683 trường hợp. Hiện 

tại toàn tỉnh còn cách ly tập trung 09 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 02 trường 

hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 84 trường hợp. 

+ Trong tuần, phát hiện 12 ca bệnh sốt xuất huyết, 06 ca bệnh tay chân 

miệng. 

+ Công tác Khám, chữa bệnh: 37.521 lượt người; Điều trị nội trú: 2.814 lượt 

người; Điều trị ngoại trú: 337 lượt người. 

 V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt quả tang 02 vụ, (thị xã Duyên Hải và 

thành phố Trà Vinh, 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,51 gam 

ma túy tổng hợp, đang củng cố hồ sơ xử lý 02 đối tượng. 

- Tội phạm về Trật tự xã hội: Không xảy ra. 

- Tội phạm về kinh tế: Chưa phát hiện. 

- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ (huyện Cầu 

Ngang), làm chết 01 người, đang xác minh làm rõ nguyên nhân.  

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 
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1.1 Cấp tỉnh:  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý 

chất thải nguy hại đối với 04 chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Công ty TNHH Y 

khoa Đặng Tuyền, Điện lực Trà Vinh, Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành); Tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án “Bổ sung các công trình bảo vệ môi trường chợ Duyên Hải” - 

Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Gia và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng chợ Lợi 

Nhân; dự án “Cải tạo đất ao, hồ và tận thu đất dư ra sau cải tạo để phục vụ việc san 

lấp công trình” - Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Kiều Nghi; Thành lập 

hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án “Đường 

hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động” - Ban quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng khu vực thị xã Duyên Hải làm chủ dự án. 

1.2 Cấp huyện: 

- Các huyện tiếp tục duy trì các hoạt động cải thiện cảnh quan, môi trường, 

với khoảng 5.800 người tham gia; tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Chủ nhật 

Xanh - Sạch - Đẹp như khai thông cống rãnh, kinh mương khoảng 27 km; vệ sinh, 

thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu vực chợ, khu dân cư khoảng 27 tấn rác; 

phát quang bụi rậm đường giao thông khoảng 124 km; trồng và chăm sóc 8.176 

cây xanh. 

- Hoạt động tuyên truyền: Có 76 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 61 xã, phường, thị trấn với 404 ấp/khóm thuộc 09/09 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 

- Chỉ định thầu Gói thầu số 06 tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) dự án 

Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Họa Mi; Chấp thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật thực hiện công trình Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông vòng xoay 

ngã tư đường Nguyễn Đáng và đường Điện Biên Phủ; Chấp thuận chủ trương lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông ngã tư đường Nguyễn Thiện Thành và đường D5. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu công trình Trồng dặm, trồng bổ sung cây xanh một số tuyến đường trên địa 

bàn thành phố Trà Vinh năm 2021; quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp các tuyến 

hẻ trên địa bàn phường 4, 5, thành phố Trà Vinh. Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu 

tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông ấp Sa Bình - Vĩnh Yên, phục vụ "Tết 

Quân - Dân" thành phố Trà Vinh năm 2022. 

-  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 37 trường hợp, qua đó lập 

biên bản giáo dục nhắc nhở, cam kết 23 trường hợp; xử phạt 05 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 
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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:  

- 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 31 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 đảm bảo giao thông: Phát hoang 135,792 km các tuyến đường 

huyện, đường tỉnh quản lý, cắm bổ sung và thay thế biển báo, cọc tiêu: 15 biển; 15 

trụ, sửa chữa, thay ván cầu: 0,18m3 gỗ (cầu Ba So trên đường huyện 25); 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. 

4.2. Cấp huyện:  

- Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông 528 cuộc, có 2.024 

lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 530 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm 

hành chính 384 trường hợp (kỳ trước chuyển sang 103 trường hợp), tạm giữ có 

thời hạn 270 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 50 

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 

1.473 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 569 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ công ích 502 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 402 hồ sơ). 

- Kết quả giải quyết:  

+ Hồ sơ đã giải quyết 945 hồ sơ; đúng hạn 945 hồ sơ (trong đó có 86 hồ sơ 

trả kết quả tại nhà; 357 hồ sơ giải quyết theo mô hình 4 tại chỗ), không có hồ sơ 

quá hạn. 

+ Đang giải quyết 528 hồ sơ (chưa đến hạn 528 hồ sơ). 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021) 
 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp các văn bản chuyên đề của Tỉnh ủy 

(trong đó có một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh đầu nhiệm kỳ); Làm việc về 

Cụm công nghiệp Sa Bình; Làm việc về Khu công nghiệp Cổ Chiên; Họp xử lý 06 

giếng khoan Bộ Tài nguyên và Môi trường giao lại địa phương. 
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- Dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Công an về sơ kết đánh giá kết quả, thực 

hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Họp Ban Quản lý Khu 

kinh tế; Trao Quyết định Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Nghe các Sở, 

ngành đóng góp dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng; Họp xử lý vướng mắc Tuyến số 1; Nghe báo cáo đấu giá mỏ cát; 

Thông qua các văn bản chuyên đề; Dự Hội nghị BCĐ tổng kết Nghị quyết số 21 

của Bộ Chính trị; Họp BCĐ để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Quyết định 

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham vấn việc giải phóng mặt bằng; 

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến vụ thiếu sót về quản lý đất tại 

thành phố Trà Vinh; Họp xử lý việc khắc phục sụp lún kè Hiệp Thạnh; sạt lỡ ở 

huyện Trà Cú và huyện Càng Long; lĩnh vực Nông nghiệp. 

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung còn lại theo Công văn số 

80-CV/TU; Dự Tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi 

Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021); Họp Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và Thành lập Quỹ 

khởi nghiệp; Kiểm điểm theo kết luận của Thanh tra; báo cáo đề xuất Dự án nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sử dụng vốn vay WB; Họp nghe đề xuất 

đồng hồ nước thông minh; Họp việc chuyển giao công chức, người lao động thuộc 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh từ Văn phòng Quốc hội về 

UBND tỉnh quản lý; Kiểm tra tiến độ Khu công nghiệp Cổ Chiên. 

- Họp báo Tỉnh ủy; Họp xử lý vướng mắc GPMB các công trình giao thông; 

Kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 

Đài Truyền hình Trà Vinh; Xử lý các công việc tồn động (cổng chào, Hội đặt thù, 

căn nhà 69,70 đường Đồng Khởi, đất ông Bình VKS,…); Họp Hội đồng lựa chọn 

Cụm công nghiệp Sa Bình và Hiệp Mỹ Tây; Họp Hội đồng thẩm định bỏ phiếu 

xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. 

- 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 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021 

 

TT Tên đơn vị 
Tổng 

số 
Tuần Tháng Quý 

6 

tháng 
9 

tháng 
Chuyên 

đề 

Các Sở, ngành tỉnh 32 32      

1 Sở Công Thương 1 1      
2 Sở Y tế 1 1      
3 Sở Nông nghiệp và PTNT 1 1      

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1      
5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1      
6 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1      

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1      
8 Sở Tài chính 1 1      
9 Sở Xây dựng 1 1      

10 Sở Lao động - Thương binh và XH 1 1      
11 Sở Giao thông vận tải 1 1      
12 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1      

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1      
14 Sở Tư pháp 1 1      
15 Sở Nội vụ 1 1      
16 Ngân hàng Nhà nước tỉnh 1 1      
17 Ban Quản lý Khu kinh tế 1 1      
18 Thanh tra tỉnh 1 1      
19 Ban Dân tộc 1 1      

20 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1 1      
21 Công an tỉnh 1 1      
22 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1 1      

23 Bộ đội Biên phòng 1 1      
24 Tỉnh đoàn Trà Vinh 1 1      

25 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 1 1      
26 Ban An toàn giao thông 1 1      
27 Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh 1 1      
28 Hội Luật gia 1 1      
29 Đài Phát thanh và Truyền hình TV 1 1      
30 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 1 1      
31 Báo Trà Vinh 1 1      
32 Trường Cao đẳng Y tế 1 1      

 Huyện, thị xã, thành phố 9 9      
33 UBND thành phố Trà Vinh 1 1      
34 UBND huyện Duyên Hải 1 1      
35 UBND huyện Càng Long 1 1      

36 UBND huyện Tiểu Cần 1 1      

37 UBND huyện Châu Thành 1 1      

38 UBND huyện Trà Cú 1 1      
39 UBND huyện Cầu Ngang 1 1      
40 UBND huyện Cầu Kè 1 1      
41 UBND thị xã Duyên Hải 1 1      
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