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

1. Dự họp nghe báo cáo chuẩn bị đầu tư một số công trình theo kết luận họp 
Thường trực Tỉnh ủy ngày 20/5/2022; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các 

văn bản chuyên đề; kiểm tra các công trình dự án XDCB trên địa bàn tỉnh; nghe báo 
cáo dự án của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư tại huyện Tiểu Cần; dự họp Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng năm 2022 của Tỉnh ủy; họp lệ 

Chi bộ tháng 6/2022; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung trình 
kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; nghe báo cáo việc xin chủ trương phê duyệt đề án 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh”; họp hội đồng bồi 
thường giải phóng mặt bằng 915B; dự đối thoại công - tư năm 2022; họp trao đổi 

việc thực hiện nội dung chi và mức chi Lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội “Vu 

Lan thắng hội” huyện Cầu Kè; họp Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên; họp 
Hội đồng Quy hoạch tỉnh Trà Vinh; dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 công 

tác quân sự; dự Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ kết nối, giới thiệu sản 
phẩm OCOP; nghe báo cáo tình hình sạt lở, biển xâm thực tại vị trí Nhà máy điện gió 

V1-3; trao đổi giải quyết khiếu kiện chuẩn bị cho tiếp dân; tiếp công dân định kỳ 
tháng 6/2022; dự hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nghe Thanh tra 

tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ căn nhà số 51, đường Điện Biên Phủ; dự Hội 
nghị công bố Chỉ số DDCI; dự hội nghị triển khai Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về 
công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; trao đổi, xử lý đề nghị 

của Công ty ESUHAI về xin chủ trương thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật tại 
tỉnh Trà Vinh; xử lý việc thay đổi tên các Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư; 

nghe báo cáo việc mức trích chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư; nghe Cục Thống kê báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022; 

nghe Thanh tra tỉnh báo cáo tuyến đường số 1; Kết luận 945 của Thanh tra Chính 
phủ; dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự 

buổi làm việc để công bố Quyết định thanh tra tại Cty Quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi Trà Vinh; xử lý việc liên quan đến các đề nghị của Công ty TNHH Thủy sản 

SYMMY và CTCP Lý Khải Minh; nghe báo cáo Dự án Đường kết nối Quốc lộ 53 
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với đường cây ăn trái và đường vành đai 3; nghe Đài Phát thanh và Truyền hình báo 

cáo việc phối hợp sản xuất nội dung chương trình phát sóng Kênh Truyền hình Trà 
Vinh 2; đi kiểm tra thực tế Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác tại xã Long Hòa. 

2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 280 văn bản 
các loại. Trong đó, có một số văn bản quan trọng như: Chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm 
vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn 

đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh 

Trà Vinh; phê duyệt bổ sung quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối đường giao 
thông công cộng vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu lập quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2040; 
phê duyệt dự án Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Cầu Kè; phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 2779/QĐ-BYT ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc  sức khoẻ sinh sản, tập trung 
vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề tài Thu thập, bảo tồn và 
phát triển nguồn gen các giống xoài có khả năng chống chịu hạn, mặn và phù hợp với 

điều kiện của tỉnh; Kế hoạch Phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang 
và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; thành lập Tổ Công tác để 

chuẩn bị các thủ tục cần thiết khi kêu gọi đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư khi triển khai 
thực hiện dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ trong Khu kinh tế Định An; 

thành lập Tổ Công tác theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 
ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Định An giai 

đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ Văn 
hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 
năm 2022; quy định đơn giá để làm cơ sở tính tiền bồi thường đối với các hộ nuôi 

tôm thâm canh mật độ cao bị thiệt hại do nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình 
Đường dẫn vào Khu bến tổng hợp Định An thị xã Duyên Hải; báo cáo kết quả rà 

soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021; chỉ đạo phối hợp thực 
hiện kế hoạch tín dụng năm 2022 và xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2023; báo cáo 

Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh năm 2021; …Đồng thời triển khai tất cả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh 

ủy đến các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện. 

II. THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC 

TỈNH ỦY 

1. Thực hiện Công văn số 143-CV/BCSĐ ngày 21/6/2022 và Công văn số 156-

CV/BCSĐ ngày 27/6/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1058-TB/VPTU ngày 18/6/2022 

và Thông báo số 1075-TB/VPTU ngày 24/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2642/UBND-THNV ngày 23/6/2022 và Công 
văn số 2742/UBND-THNV ngày 29/6/2022, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung văn bản nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh, 
kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hàng tuần. 
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2 . Về đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, dự án, công tác GPMB theo 

tinh thần Thông báo số 868-TB/VPTU ngày 17/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy, cụ 
thể như sau: 

2.1. Về kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP:   

Đang lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản 

phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.  

2.2. Tiến độ thực hiện Dự án "Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh" tại 

ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành: 

Trong tuần, không phát sinh mới.  

2.3. Tình hình xây dựng Kênh truyền hình Trà Vinh 2:  

Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức cuộc họp để triển khai nội dung chương 
trình, truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình Trà Vinh 2.  

2.4. Tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 17 hộ liên quan đến Dự án khối 
nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy: 

Ngày 27/6/2022, Hội đồng tổ chức cuộc họp để các hộ dân thực hiện bốc thăm, 
xây dựng phương án bố trí tái định cư, cụ thể như sau: Yêu cầu nâng giá đất cụ thể để 

bồi thường phù hợp theo giá thị trường hiện nay. Sau khi trao đổi thống nhất giá đất 
bồi thường mới thì mới tính toán đến việc bố trí tái định cư. Yêu cầu tìm quỹ đất vị 

trí tương đương vị trí thu hồi (phần lớn hộ dân sinh sống, buôn bán hàng ngày, vào 
khu S2 không buôn bán được). Trường hợp không có quỹ đất tương đương thì phải 

bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường hiện nay (không thống nhất giá đất cụ thể 
28.860.000 đồng). Tuy nhiên các hộ dân không đồng ý về giá đất bồi thường. Hội 

đồng bồi thường phân tích, giải thích giá đất bồi thường đã được thẩm định và phê 
duyệt là đảm bảo và đúng quy định nhưng các hộ không đồng ý. Riêng hộ bà Bùi 
Ngọc Lan yêu cầu giá đất cụ thể khoảng 200.000.000 đồng/m2.  

2.5. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu 
biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2): 

a) Hạng mục đường dân sinh (bờ Nam Kênh Tắt): UBND huyện Duyên 
Hải chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân đã 

thống nhất với dự thảo phương án bồi thường bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 
trước. Đến nay, đã vận động được 01 hộ thống nhất bàn giao mặt bằng thi công mố  B 

cầu Kênh Xáng. Trong tuần, không phát sinh mới.  

b) Hạng mục kè bảo vệ Kênh Quan Chánh Bố: 

- Địa bàn thị xã Duyên Hải: Đã phê duyệt phương án bồi thường ngày 

23/6/2022 với số tiền là 43,259 tỷ đồng. Hiện đang thực hiện các thủ tục để chuyển 

tiền về địa phương và Dự kiến sẽ chi trả trong tuần sau. Tiến độ đạt yêu cầu).  

- Địa bàn huyện Trà Cú: Theo báo cáo của huyện thì đã áp giá sẵn và chờ có 

Quyết định UBND tỉnh phê duyệt các chính sách hỗ trợ khác thì sẽ thẩm định và phê 
duyệt phương án bồi thường ngay (ngày 27/6/2022 Sở TNMT đã trình UBND tỉnh 
các chính sách hỗ trợ khác). Dự kiến chi trả tiền bồi thường trong tuần tới. 
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- Địa bàn huyện Duyên Hải: Đã tiến hành áp giá đất, cây trồng, vật kiến trúc 

được 334/334 hộ (phát sinh tăng 02 hộ so với các báo cáo trước đây), đang áp tiền hỗ 
trợ chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm do UBND các xã chậm xác nhận hộ 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp.  

2.6. Tiến độ các phần công việc còn lại của Bệnh viện 700 giường: 

- - Tổng tiến độ chung dự án đến ngày 27/6/2022 đạt 99,7% (không phát sinh 
so kỳ báo cáo trước), cụ thể các gói thầu chính như sau: 

+ Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng, 
không phát sinh khối lượng so kỳ báo cáo trước.  

+ Gói thầu số 66: Mua sắm thiết bị phẩu thuật - gây mê hồi sức: Không phát 
sinh so kỳ báo cáo trước.  

+ Gói thầu số 83: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống 
nước nóng năng lượng mặt trời: Không phát sinh so kỳ báo cáo trước). 

- Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2022: chưa giải ngân (năm 2022 được phân 

bổ 80 tỷ đồng); ngày 13/6/2022 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh đã được Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về gia hạn thời gian thực hiện dự án. 

- Các công việc thực hiện cho việc cấp phép nghiệm thu dự án: 

+ Công tác PCCC: ngày 27/6/2022 cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tổ chức 

kiểm tra hiện trường và rà soát các phần còn lại chưa nghiệm thu của công trình. Nhà 
thầu đang tổ chức khắc phục kỹ thuật và bổ sung theo yều cầu của đơn vị PCCC 

trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

+ Công tác xin giấy phép môi trường: Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang phối hợp với tư vấn lập 
thủ tục tổ chức lấy mẫu nước quang trắc và đánh giá tác động môi trường làm cơ sở 

lập thủ tục tiếp theo trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 

+ Công tác xin cấp phép xạ trị: Khi bàn giao đưa vào sử dụng do yêu cầu và kế 
hoạch của bệnh viện, sẽ tổ chức lập thủ tục xin phép với Cục an toàn phóng xạ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ cấp phép. 

+ Công tác tổ chức cấp phép nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án: Cục Giám 

định - Bộ Xây dựng chỉ cấp phép khi có đầy đủ thủ tục nghiệm thu về PCCC và Giấp 
phép môi trường. 

2.7. Về chuẩn bị hồ sơ mở rộng thành phố Trà Vinh 

a) Về chuẩn bị hồ sơ lập Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh: 

Sở Nội vụ đang phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tài nguyên Môi 

trường và Bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai thực hiện xây dựng Đề án. 
Trong tuần, không phát sinh mới.  

b) Liên quan đến công tác quy hoạch chung mở rộng thành phố Trà Vinh:  

Ngày 27/6/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung thành phố Trà Vinh 
(mở rộng) tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. 
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III. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: 

- Cây lúa vụ Hè Thu: Trong tuần thị xã Duyên Hải tiếp tục xuống giống 2,5 ha, lũy 

kế đến nay 69.942,5 ha, đạt 96,6% so với kế hoạch của huyện đăng ký. Các giai đoạn sinh 
trưởng gồm: Mạ 520 ha; đẻ nhánh 43.735 ha; đòng trổ 25.651 ha, chín 36 ha. Diện tích 

lúa bị nhiễm sâu bệnh 1.485 ha (tăng 563 ha so với tuần trước). 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống giống 

473 ha, nâng tổng số đến nay xuống giống 33.759 ha, đạt 63,8% kế hoạch, cao hơn 
cùng kỳ 663 ha, gồm: Màu lương thực 3.850 ha, màu thực phẩm 19.949 ha, cây công 

nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 9.961 ha. 

* Tình hình sâu đầu đen hại dừa: Diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen không thay 

đổi so với tuần trước, diện tích 33,1 ha trên địa bàn huyện Càng Long và Tiểu Cần, 
trong đó diện tích nhiễm nặng 1,1 ha (xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần). Tiếp tục theo 
dõi tình hình thả ong ký sinh tại xã Đại Phước, Tân Hòa. Diện tích còn lại phun thuốc 

trị sâu đầu đen, qua 02 lần phun, hiệu quả từ 60-80% hiện tại dừa đang phục hồi và 
phát triển tốt. 

2. Chăn nuôi và thú y: 

Tổ chức vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm trên 27 ngàn con, 

LMLM 8,7 ngàn con bò, Dại chó 558 liều, Viêm da nổi cục 1,3 ngàn con, các loại 
bệnh thông thường khác trên đàn gia súc 13,29 ngàn liều và các loại bệnh thông 

thường khác trên đàn gia cầm 76,5 ngàn liều. Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: 
Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng 

tiếp tục được kiểm soát. 

3. Thủy sản: 

- Trong tuần thu hoạch 3.758 tấn (sản lượng nuôi 2.969 tấn, sản lượng khai 
thác 789 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 100.000 tấn (sản lượng nuôi 71.450 tấn, sản 
lượng khai thác 28.550 tấn), đạt 43,45% kế hoạch, giảm 2.586 tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 172 triệu con tôm và cá giống các loại, diện 
tích 1.276 ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 5,85 tỷ con tôm và cá giống các loại, 

diện tích 46.347 ha:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 37 triệu con tôm sú giống, diện tích 530 ha; 

126,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 142 ha; 2,56 triệu con giống cua biển, 
diện tích 581 ha. 

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 5,96 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 23,9 
ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 134 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 1.771 

ha. 

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 789 tấn; trong đó, khai thác nội đồng 79 

tấn, khai thác hải sản 710 tấn. Nâng tổng số đến nay sản lượng 28.550 tấn (3.178 tấn 
tôm); trong đó, khai thác nội đồng 3.795 tấn (453 tấn tôm), khai thác hải sản 24.755 

tấn (2.725 tấn tôm).  

Thu mua, chế biến: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 51 tấn tôm 
thẻ, chế biến 158 tấn, tiêu thụ 94 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,55 triệu USD. Đến nay 
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Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 2.304 tấn tôm (2.294 tấn thẻ, 10 tấn 

sú), chế biến 2.330 tấn, tiêu thụ 1.630 tấn, kim ngạch xuất khẩu 25,14 triệu USD. 

- Các hoạt động khác: 

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình các tuyến đê, kè bảo vệ bờ biển để có biện pháp 
xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

+ Công tác thủy lợi nội đồng: Trong tuần huyện Châu Thành nạo vét 02 công 
trình, chiều dài 900 m, khối lượng 1.110 m3. Nâng đến nay toàn tỉnh nạo vét 494 

công trình (đạt 99% kế hoạch), chiều dài 333.344 m, khối lượng 862.201 m3. 

+ Tổ chức tập huấn 07 lớp về kỹ thuật chăn nuôi bò và phòng trừ sâu đầu đen 

hại dừa cho 263 lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp kỹ thuật cho 107 lượt hộ; cấp 
phát 197 tờ bướm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. 

+ Kiểm dịch 2.566 con heo; 282 con bò, 21,9 ngàn con gia cầm; 6,8 tấn sản 
phẩm động vật và kiểm dịch 33,7 triệu con tôm giống (30,8 triệu con tôm thẻ chân 
trắng và 2,9 triệu con tôm sú giống). 

+ Thanh tra, kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh ATTP, phân bón, thuốc BVTV, 
thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và tuần tra, kiểm tra rừng, 

kiểm soát lâm sản; thu 10 mẫu; phát hiện, xử lý 02 trường hợp theo quy định. 

4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá cá lóc tăng 6.000 đồng/kg 

so với tuần trước lên mức 42.000 đồng/kg; giá heo hơi, gà thả vườn, dừa khô, cá tra 
giảm so với tuần trước, cụ thể: Heo hơi giảm 3.000 đồng/kg xuống mức 54.000 

đồng/kg, gà thả vườn giảm 5.000 đồng/kg xuống mức 75.000 đồng/kg, dừa khô giảm 
5.000 đồng/chục xuống mức 20.000 đồng/chục, cá tra giảm 2.000 đồng/kg xuống 

mức 29.000 đồng/kg; giá các mặt hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước, cụ thể: 
Bò hơi 90.000 đồng/kg, cua biển 200.000 đồng/kg (2-4 con/kg), lúa tươi 5.400 - 

5.800 đồng/kg, tôm sú 195.000 đồng/kg (30 con/kg), tôm thẻ 118.000 đồng/kg (50 
con/kg). 

 5. Công Thương:  

- Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa chung: Tình hình thị trường các mặt 
hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu… cơ bản diễn ra bình thường, hàng hóa dồi 

dào phong phú, giá cả tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tuần qua tăng từ 5-15% 
sau khi giá xăng, dầu liên tục các đợt điều chỉnh tăng.  

- Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh đến năm 2025; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bồi thường GPMB 

công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2; Thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thay máy biến áp T1, T2-

2x40MVA thành 2x63MVA Trạm 110kV Trà Vinh; Tổ chức lớp tập huấn Khởi sự 
doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho doanh nghiệp năm 2022; 

tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022”;  

6. Ngân hàng:  

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến ngày 
18/6/2022 đạt 42.648 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, vốn huy 
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động tại chỗ đạt 29.072 tỷ đồng, chiếm 68,17%/tổng nguồn vốn, giảm 134 tỷ đồng so 

với tuần trước. 

- Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến ngày 18/6/2022 đạt 

35.452 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ 
sản xuất kinh doanh đạt 29.355 tỷ đồng, chiếm 82,8%/tổng dư nợ, tăng 120 tỷ đồng 

so với tuần trước. 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 
tại 14 điểm thi có 223 phòng thi với 5.181 thí sinh dự thi; thành lập các Ban của Hội 

đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chuẩn bị hồ sơ thi, lắp đặt camera cho 31 điểm 
thi. Ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 

hè năm 2022 cấp tiểu học; tập hợp cơ sở dữ liệu xây dựng đề án tăng cường cơ sở vật  
chất trường học, phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2022-2025. 

2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Tổ chức Hội thi Sắc màu tuổi thơ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; Hội thi Tiếng hát 

hoa phượng đỏ tỉnh Trà Vinh lần thứ 27 năm 2022. 

- Đăng cai tổ chức giải vô địch Karate miền Nam lần thứ I năm 2022; cử Đội 
tuyển năng khiếu Điền kinh tham gia giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc 

gia, Đội tuyển năng khiếu Taekwondo tham gia giải vô địch trẻ các lứa tuổi trẻ toàn 
quốc, Đội tuyển Karate tham gia giải vô địch các CLB mạnh Karate quốc gia; cử đội 

tuyển năng khiếu Judo tham gia thi đấu giải Judo miền Đông Nam Bộ tỉnh Bình 
Dương mở rộng… 

- Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan là 14.760 giảm 
79,48% (trong đó khách lưu trú là 6.087 lượt người, giảm 15,42%, có 132 lượt khách 

quốc tế (giảm 25%); tổng doanh thu: 10.851.000.000 đồng (giảm 63%). 

3. Y tế: 

3.1. Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19: 

- Tính đến ngày 21/6/2022, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn 

tỉnh 113.333 trường hợp, trong đó cách ly điều trị 65.548 trường hợp, cách ly tập 
trung 8.161 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 39.624 trường hợp. Hiện tại, 
toàn tỉnh không còn trường hợp cách ly, điều trị. 

- Bệnh Sốt xuất huyết Dengue: Phát hiện 19 ca mắc, không có tử vong; số ca 
mắc giảm 27 ca so với tuần trước (mắc 19 ca, bổ sung 27 ca). Cộng dồn mắc 240 ca, 

giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021 (371 ca), không có tử vong. 

- Bệnh Tay chân miệng: Phát hiện 16 ca mắc, số ca mắc giảm 20 ca so với tuần 

trước (mắc 22 ca, bổ sung 16 ca; điều chỉnh giảm 02 ca ở huyện Duyên Hải do xuất 
viện không phải tay chân miệng). Cộng dồn mắc 192 ca, giảm 50,9% so với cùng kỳ 

năm 2021 (391 ca), không có tử vong. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh không 

ngừng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
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3.2. Công tác Khám, chữa bệnh: Tổng số lượt khám bệnh 24.611 lượt người; 

Điều trị nội trú: 2.501 lượt người; Điều trị ngoại trú: 298 lượt người. 

3.3. Hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

- Tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 28/6/2022, tỉnh Trà Vinh đã nhận từ Bộ Y 
tế phân bổ tổng cộng 2.329.091 liều vắc xin. Số liều vắc xin đã sử dụng là: 

2.306.921, đạt tỷ lệ 99,04%. Cụ thể đã triển khai tiêm: 

+ Đối với dân số 18 tuổi trở lên: 2.080.905 mũi; trong đó: Mũi 1 tiêm được 

702.089 mũi, đạt 100,55%; Mũi 2 tiêm được 692.988 mũi, đạt 99,25%; Mũi 3 tiêm 
được: 621.002 mũi, đạt 88,94%; Mũi 4 tiêm được 64.806 mũi, đạt 9,28%. 

+ Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi: 194.983 mũi, gồm: Mũi 1 tiêm được 99.088 
mũi, đạt 102,92%; Mũi 2 tiêm được 95.534 mũi, đạt 99,23% (trong đó: trẻ 12 tuổi 

học sinh lớp 6, lớp 7 đã tiêm mũi 1 được 14.838 mũi, đạt 97,7% và mũi 2 được 
14.159 mũi, đạt 93,2%); Mũi 3 tiêm được 361 mũi, đạt 0,375%. 

+ Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 143.316 mũi, gồm: Mũi 1 tiêm được 

85.221 mũi, đạt 85,7%; Mũi 2 tiêm được 58.095 mũi, đạt 58,4%. 

V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

1. Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 09 đối tượng tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3,6 gam ma túy tổng hợp, đang tạm giữ hình sự 

01 đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ. 

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 11 đối tượng đánh 

bạc (lắc xí ngầu), đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

3. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, đang làm rõ 

nguyên nhân. 

4. Tội phạm về kinh tế: Phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 02 đối tượng mua buôn 

hàng cấm, thu giữ  1.700 bao thuốc lá ngoại, đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng. 

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH TRANG 
ĐÔ THỊ 

- Làm việc với nhà đầu tư để nghe đề xuất thuê Tòa nhà siêu thị Vinatex (củ) 
để xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh (HDBank). Báo cáo đề xuất phương án đầu tư Xây dựng cầu Long 
Bình 1, thành phố Trà Vinh. Phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Đường 915B (giai đoạn 1: từ Km 0+00 đến km 
10+258 - đoạn từ cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3; kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thực hiện công trình Nâng cấp bờ bao cầu Khém và lắp đặt cống thoát nước ấp Long 
Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm và ban hành Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình Nâng cấp 
mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Long Bình 1 - đường Lê Lợi). Tổ chức 

bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Phân pha dây dẫn đường 
dây 110kV Vũng Liêm - Trà Vinh 2. Ngoài ra, còn kiện toàn Tiểu ban bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Phân pha dây dẫn 
đường dây 110KV Vũng Liêm - Trà Vinh 2 (đoạn đi qua bàn thành phố Trà Vinh).  
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- 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, phát hiện 35 trường hợp vi 
phạm, qua đó giáo dục nhắc nhở 13 trường hợp, xử phạt hành chính 07 trường hợp.   

VII. TÌNH HÌNH LẬP LẠI TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 

1. Cấp tỉnh: 

- Công tác vận động, tuyên truyền: Thanh tra, kiểm tra thường xuyên tuyên 
truyền, vận động các đơn vị kinh doanh; các hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến 

quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và treo đặt 
biển hiệu, biển quảng cáo đúng quy định; vận động các đơn vị kinh doanh vận tải bố 

trí nơi dừng, đỗ đúng nơi quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang, 
bờ kè; trên các phương tiện vận tải có trang bị sọt rác, không xả rác ra đường, không 

để vật liệu rơi vãi trên đường, tạo mỹ quan và vệ sinh môi trường. 

- Công tác phát hoang: 98,148 km các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản lý 

(đường huyện 03, 22, 23, 25, 26, 28, 36, 50; đường tỉnh 911, 912, 915B). Công tác 

đảm bảo giao thông đường: Dặm vá ổ gà bằng đá (0x4): 2m3 (đường tỉnh 911, 915); 

nạo vét rãnh thoát nước: 30 md (đường huyện 17). 

2. Cấp huyện: Tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, qua đó đã tổ chức 415 cuộc, có 

1.515 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 395 trường hợp vi phạm, xử phạt vi 
phạm hành chính 309 trường hợp (kỳ trước chuyển sang 93 trường hợp), tạm giữ có 

thời hạn 219 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường 
hợp. 

VIII. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 

2.679 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 1.134 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ công ích 581 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 964 hồ sơ). 

2. Kết quả giải quyết: 

+ Hồ sơ đã giải quyết 1.678 hồ sơ; trước hạn: 499 hồ sơ, đúng hạn 1.179 hồ sơ; 

không có hồ sơ quá hạn. 

+ Hồ sơ đang giải quyết 1.001 hồ sơ (chưa đến hạn 1.001 hồ sơ; không có hồ 

sơ quá hạn). 

IX. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 

07/7/2022) 

1. Họp báo Tỉnh ủy; làm quy trình về công tác cán bộ; kiểm tra Dự án Trạm 

bơm Kênh 3/2 và các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo việc chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các Dự án; họp Trực tuyến 

với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; tiếp và làm việc 
với đoàn chuyên gia Hungary; họp Hội đồng nhân dân tỉnh; họp báo Tỉnh ủy; nghe 
báo cáo giá nước và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cấp Thoát nước 

Trà Vinh; họp Tổ hỗ trợ Nhà đầu tư theo QĐ 379/QĐ-UBND. 
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2 . Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tuần tra, 

kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra an toàn về phòng, chống cháy 
nổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công công 

trình, các phương tiện chở hàng rời không mui bạt che đậy gây mất ATGT và gây ô 
nhiễm môi trường./. 

 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

 Nguyễn Thanh Tâm 
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THỐNG KÊ BÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN 

Từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022 

 

TT Tên đơn vị 
Tổng 

số 
Tuần Tháng Quý 

6 

tháng 
9 

tháng 
Chuyên 

đề  

Các Sở, ngành tỉnh 36 36      

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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