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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn 

tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022   
 

 

Ngày 27/7/2022, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Văn Hẳn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn 
Quỳnh Thiện chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh tháng 7, sơ kết tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2022 và 
thông qua nội dung trình HĐND tỉnh. 

Thành phần tham dự: Thành viên UBND tỉnh 18/24 (vắng 06 thành viên, có 
phân công Phó Giám đốc dự thay), lãnh đạo các ngành: Ban Quản lý Khu Kinh tế, 

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Trà Vinh, 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; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8/2022; ý kiến 
đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến 

phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 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 7/2022, một số công tác trọng tâm tháng 8/2022. Trong 

tháng qua, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt đã đạt được một số 
kết quả quan trọng như: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và phục hồi, một số chỉ 

tiêu đạt khá và vượt kế hoạch (tạo việc làm mới, đạt 72,7%; thành lập mới Hợp tác 
xã, đạt 130% kế hoạch); nông nghiệp tiếp tục phát triển thuận lợi, đạt cao hơn so 

với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt; tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng; công tác chăm lo cho các đối tượng 

chính sách được quan tâm thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực 
nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ… Bên cạnh đó, cũng có nhiều 
khó khăn, hạn chế: Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục giảm so với cùng kỳ (do 

sự chi phối của ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện); tình hình dịch 
bệnh trên người có xu hướng tăng (Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng); 

quản lý trật tự đô thị, môi trường theo Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chưa tốt; tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp… 
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Trên cơ sở kết quả đạt được, những hạn chế nêu trên, để đạt được các nhiệm 
vụ trọng tâm trong tháng 8/2022, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã 

nêu trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập 
trung thực hiện tốt các công việc sau:  

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố: 

- Xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện từ nay đến 
cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 
đề ra. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan 

điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Công văn số 3161/UBND-THNV ngày 
27/7/2022 về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2022 theo Thông báo 

số 231-TB/TU, ngày 20/7/2022 của Tỉnh ủy Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ chín (khóa XI) về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các ngành có liên quan đề xuất thành 

lập đoàn kiểm tra, kiểm tra một số sở ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 
30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ chương trình, trong đó đặc biệt quan tâm, đôn đốc, đẩy nhanh giải 
ngân 05 chương trình tín dụng được Chính phủ hỗ trợ. 

- Tập trung triển khai thực hiện và giải ngân vốn 03 chương trình mục tiêu 
quốc gia: Về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; về giảm nghèo bền 

vững, giai đoạn 2021 - 2025; về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giải phóng mặt 

bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó chú ý quan tâm, kiểm tra các 
dự án chậm tiến độ, dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện, dự án đã 
ghi nhớ qua xúc tiến đầu tư; giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, công 
trình, lưu ý vốn chuyển tiếp và vốn ODA. 

- Tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát các ngành lĩnh vực 
có liên quan đến tài chính, thực hiện các chế độ chính sách… 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, 
trách để tình trạng kéo dài gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu 
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tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, nâng cao ý thức 
chấp hành, tuân thủ pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ báo cáo, nâng cao ý thức trách 

nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Chấn 
chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ; các đồng chí lãnh đạo phải theo dõi, kiểm tra, cập nhật cho ý 
kiến xử lý cụ thể, tránh việc bên dưới tham mưu theo ý chí chủ quan; xử lý công 

việc nhanh, đảm bảo theo thời gian quy định. 

2. Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tiếp tục đưa công tác phòng chống dịch Covid-19 vào nhiệm vụ trọng tâm, 
hàng đầu cần quan tâm chỉ đạo. Tăng cường rà soát và có kế hoạch tiêm chủng cụ 

thể cho từng nhóm đối tượng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắcxin phòng Covid-19, 
nhất là tiến độ tiêm vắcxin mũi nhắc lại và cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; 

tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đưa thông tin tỷ lệ 

tiêm vắcxin phòng Covid-19 hàng ngày trên kênh truyền hình Trà Vinh, qua đó 
tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức và chủ động, tích cực tiêm vắcxin và 
phòng chống dịch Covid-19. 

- Quan tâm theo dõi chặt chẽ và kịp thời xử lý ngăn chặn bệnh sốt xuất 
huyến, bệnh tay chân miệng, bệnh đậu mùa khỉ; phối hợp tổ chức chương trình 

phát động phong trào để mọi người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh. Nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, chú ý nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ 

của đội ngũ y, bác sĩ và trong chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Phối hợp Sở Nội 
vụ tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nhất là về nhân sự. 

- Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh 
các thủ tục để được cấp phép, đủ điều kiện hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

(700 gường) đúng quy định; tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình di dời; 
triển khai nhanh các công trình phục vụ trong khuôn viên Bệnh viện nhằm đảm bảo 

đồng bộ khi đi vào hoạt động (căn tin, nhà xe…). 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan: 

- Sau lấy ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy hoạch tỉnh Trà 

Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn chỉnh báo cáo trình Hội 
đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); trình HĐND tỉnh vào 

kỳ họp gần nhất và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ 
thời gian và theo quy định. 

- Trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2023 
(chọn dự án, công trình theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải), đảm bảo thống nhất 

với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các ngành liên quan: 
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Tiếp tục hoàn thành các thủ tục, quy trình, hồ sơ, xét duyệt công nhận sản phẩm 

OCOP và thực hiện một cách thường xuyên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
hợp tác xã và tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tích cực, chủ động rà 
soát tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn, đề ra những giải pháp 

củng cố hợp tác xã yếu, kém và định hướng hoạt động cho hợp tác xã hoạt động 
hiệu quả, bền vững. Tiếp tục rà soát, đánh giá các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, để có giải pháp tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí . 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016, Chỉ thị số 48-
CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú ý công tác chỉnh 
trang đô thị, lấn chiếm vỉa hè, vệ sinh môi trường, lập lại trật tự an toàn giao thông. 

6. Sở Giao Thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Trà Vinh tiến hành 
khảo sát, đề xuất vị trí xây dựng Bến xe khách của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh cho ý 

kiến chỉ đạo. 

7. Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao chủ trì, phối hợp các ngành liên quan:  

- Triển khai ngay việc thi tuyển công chức, để đảm bảo số lượng công chức 
của các sở, ngành, địa phương hiện nay còn thiếu; đồng thời, tổ chức tốt các kỳ thi 

nâng ngạch chuyên viên chính. 

- Rà soát, xem xét nơi nào đủ điều kiện, thuê tư vấn xây dựng hồ sơ tiếp tục 

đề nghị công nhận xã An toàn khu.   

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

hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022; đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 8/2022, 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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