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

DÂN TỈNH 

1. Tiếp tục dự Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; dự làm việc với 

Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 
Nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng đấu của gia đình, cá nhân trong khu đất có 

nguồn gốc đất Nông trường Giồng sọ; kết quả xử lý chuối đang trồng của Công ty 
TNHH Seotra tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú; dự Hội nghị sơ kết thực hiện 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia, công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện 
Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 và ký kết hợp tác với các Tập đoàn 

viễn thông; họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh để thảo luận, cho ý kiến đối với các đảng 
bộ, Ban Thường vụ đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 

kiến văn bản thuộc thẩm quyền và công tác cán bộ; dự họp với Ủy viên thường vụ Quốc 
hội; họp giao ban Ban Quản lý Khu kinh tế; nghe báo cáo công tác đấu giá nông trường 
22/12; họp UBND tỉnh để thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề - 

HĐND tỉnh khóa X; dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành 
Trung ương, địa phương năm 2022; dự họp mặt Hội đồng hương tỉnh Trà Vinh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh; nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án 
Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc 

Trăng (đoạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh); nghe các đơn vị báo cáo việc giao đất và tài sản 
Bệnh viện Đa khoa 700 giường; nghe Công ty Cổ phần TGS Trà Vinh Green Hydrogen 

báo cáo tiến độ và khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Nhà máy sản xuất Hydro 
xanh Trà Vinh; dự công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Trà 

Vinh năm 2022; họp nghe báo cáo kết quả rà soát xã An toàn khu; họp báo Tỉnh ủy; làm 
việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngành liên quan; họp việc tiếp nhận khối lượng đất, 

cát dôi dư từ dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước thô của Trung tâm Điện lực Duyên 
Hải; nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ 

phần Điện gió Duyên Hải chuyển nhượng cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài; dự Hội 
nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện NQ số 11/NQ-CP; 
họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Huỳnh Tấn Phát; nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh báo cáo việc thực hiện đầu tư dự án Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt 
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dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành 

và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1); nghe Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và 
Xây dựng Sài Gòn báo cáo việc nghiên cứu khảo sát, đầu tư dự án Nhà máy cấp nước 

liên huyện Tiểu Cần; dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nghe UBND huyện Châu 

Thành báo cáo khó khăn về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân có vay vốn tại các 
Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; họp giải quyết tồn đọng nợ thuế của 

Công ty TNHH MTV Quận Nhuần; dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, người có 
công và Xã hội năm 2022; dự Hội nghị của Chính phủ với các tỉnh vùng đồng bằng sông 

Cửu Long về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn, vướng 
mắc và giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại tỉnh Sóc Trăng; họp 

Ban Chỉ đạo Phát triển điện; nghe báo cáo việc chuyển giao tài sản Phòng Công chứng 
số 1 và Khu tái định cư KCN Cổ Chiên.  

2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 200 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 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao 
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục công trình sửa 
chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt dự 

toán thực hiện vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (Bệnh viện 700 
giường); chủ trương thành lập Hội đồng thẩm định đề cương - dự toán, nội dung Đề án 

tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2045; phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Cùng nhau hành 
động-Hỗ trợ nỗ lực phục hồi hậu Covid-19 (Hợp phần Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn)” do Tổ chức SCC (Anh) tài trợ; ban hành kế hoạch Tuyên truyền 
giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Tuyền hình Trà Vinh, Báo Trà 

Vinh năm 2023; ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; 
thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà 

Vinh lần thứ 11 năm 2023;… 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 53-CV/BCSĐ ngày 06/02/2023 của Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1538-
TB/VPTU ngày 03/02/2023 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 

02/02/2023; ngày 09/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 458/UBND-THNV 
giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện nghiêm nội dung Công văn nêu trên 

của Chủ tịch UBND tỉnh; tiến độ thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hàng tuần. 

2. Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2271-CV/VPTU 

ngày 07/02/2023 và ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; ngày 15/02/2023, 
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Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 549/UBND-CNXD, qua đó giao Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham 
mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai, thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị theo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại 
Công văn nêu trên.  

3. 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: 

3.1. Về kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP:  

- Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện rà soát để đăng ký 
danh mục sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023. 

- Ngày 14/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị 
công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 
đối với 104 sản phẩm (26 sản phẩm đạt hạng 04 sao, 78 sản phẩm đạt hạng 03 sao) của 

74 chủ thể (49 hộ kinh doanh, 10 công ty, 03 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác). 

3.2. 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: 

Ngày 07/02/2023, Sở Tài chính có Quyết định số 31/QĐ-STC phê duyệt dự toán 

Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh. Hiện, Sở Xây 
dựng đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

3.3. Tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 16 hộ liên quan đến Dự án khối nhà 
làm việc Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy: 

- Trong tuần, không phát sinh mới. Đến nay, đã thực hiện chi trả được 06/16 hộ 
với số tiền 17,73 tỷ đồng/46,239 tỷ đồng. Ngày 08/02/2023, UBND thành phố Trà Vinh 

có Công văn số 310/UBND-NC giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà 
Vinh tham mưu văn bản xin chủ trương UBND tỉnh thực hiện quyết định thu hồi đất đối 
với các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; đồng 

thời, giao Thanh tra thành phố Trà Vinh kiểm tra trình tự, thủ tục hồ sơ về thu hồi đất, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. 

- Kế hoạch tới: Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Trà Vinh tiếp tục 
mời tiếp xúc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực 

hiện dự án. 

3.4. 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): Trong tuần, không phát sinh 

mới. Đến nay, đã thực hiện chi trả được 23/30 hộ, với số tiền 20,01 tỷ đồng/25,748 tỷ 
đồng, đạt 77,71%. Đồng thời, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công được 4,29 

km/4,76 km. 

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

- Địa bàn thị xã Duyên Hải: Đã thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho 
chủ đầu tư thực hiện dự án. 
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- Địa bàn huyện Trà Cú: Đã thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ 

đầu tư thực hiện dự án. 

- Địa bàn huyện Duyên Hải: Trong tuần, không phát sinh mới. Đến nay, đã thực 

hiện chi trả được 335 hộ/352 hộ, với số tiền 187,249 tỷ đồng/197,738 tỷ đồng, đạt 
94,7%. Đồng thời, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công được 16,1 km/18,6 km. 

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

- Tổng tiến độ chung dự án đến ngày 14/02/2023 đạt 99,8%  (không tăng so kỳ báo 

cáo trước) 

- Đối với các công việc thực hiện cho việc cấp phép hoạt động Bệnh viện: Ngày 

07/02/2023, Sở Y tế có Báo cáo số 72/BC-SYT gửi Bộ Xây dựng đề nghị tổ chức kiểm 
tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền. 

- Đối với việc bàn giao tài sản của Bệnh viện: Ngày 14/02/2023, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tổ chức họp nghe các đơn vị báo cáo việc giao đất và 
tài sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường). Qua đó, chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công việc còn lại; 

đồng thời, phải có biên bản xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, mốc 
thời gian thực hiện hoàn thành,…báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy 

3.6. 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 đã thực hiện hoàn tất công tác 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 

(hoàn tất các thủ tục lấy ý kiến cử tri, Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh, huyện 
Châu Thành và Càng Long đã họp và ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương 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).  

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

Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án quy hoạch theo 
quy định. 

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: 

  - Cây Lúa vụ Đông Xuân đến nay xuống giống 62.223 ha, vượt 20,35% kế hoạch, 
(thấp hơn cùng kỳ 498 ha). Các giai đoạn sinh trưởng gồm: Mạ 709 ha, đẻ nhánh 29.312 ha, 

đòng - trổ 26.202 ha; chín 5.900 ha. Tình hình sâu bệnh: Trong tuần có 882 ha lúa nhiễm sâu 
bệnh (tăng 236 ha so với tuần trước);  

  - Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần xuống giống 
860 ha, nâng tổng số đến nay 13.795 ha, đạt 26,23% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 448 ha) gồm: 

Màu lương thực 1.618 ha, màu thực phẩm 9.596 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng 
năm khác 2.581 ha. 
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  2. Chăn nuôi và thú y: 

- Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long 
móng, Dại chó cơ bản được kiểm soát. 

- Bệnh Dịch tả heo Châu Phi: Ngày 11/02/2023 bệnh phát sinh tại 01 hộ ấp Giồng 
Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú với số heo 10 con, trọng lượng 816 kg; đã tiến hành 

tiêu hủy và xử lý dịch bệnh theo qui định. 

- Từ đầu năm đến nay tổ chức vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 3,5 ngàn 

con, Dại chó 76 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia súc 6,53 ngàn con và 
và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 103,6 ngàn con. 

3. Thủy sản: 

  - Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 258,5 triệu con tôm và cá giống các loại, diện tích 

2.470 ha, thu hoạch 978 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 1,260 tỷ con tôm và cá giống các 
loại, diện tích 15.148 ha, thu hoạch 6.733 tấn, cụ thể:  

  + Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 59,2 triệu con tôm sú giống, diện tích 1.129 ha; 

188,5 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 283 ha; 5,78 triệu con giống cua biển, diện 
tích 1.036 ha. Nâng đến nay thả nuôi 293,7 triệu con tôm sú giống, diện tích 6.725 ha; 

911 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 984 ha (thâm canh mật độ cao 392,4 triệu con, 
diện tích 189,8 ha); 38,26 triệu con giống cua biển, diện tích 7.240 ha. 

  + Vùng nước ngọt: Thả nuôi 5 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 22,2 ha. Đến 
nay thả nuôi 17,8 triệu con cá các loại với diện tích 199,3 ha. 

Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng khai thác nội đồng 349 tấn tôm, cá (10 tấn tôm). Nâng 
tổng số đến nay sản lượng 4.458 tấn (557 tấn tôm); trong đó, khai thác nội đồng 578 tấn 

(75 tấn tôm), khai thác hải sản 3.880 tấn (482 tấn tôm). 

  Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 89 tấn tôm (89 tấn tôm thẻ), chế 

biến 79 tấn, tiêu thụ 26 tấn, kim ngạch xuất khẩu 423 ngàn USD. Nâng đến nay các 
doanh nghiệp thu mua 541 tấn tôm (22 tấn tôm sú, 519 tấn tôm thẻ), chế biến 783 tấn, 
tiêu thụ 250 tấn, kim ngạch xuất khẩu 3,27 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. Tiếp tục theo dõi các mô hình trình diễn cây trồng vật 
nuôi và thủy sản của năm 2022 chuyển sang. 

 + Thanh tra, kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh, giết mổ, quầy mua bán thịt heo, lượt 
tuần tra, kiểm tra rừng; thu 02 mẫu nông sản; Kiểm dịch 3.542 con heo; 640 con bò, 37,8 

ngàn con gia cầm; 6,7 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 25,5 triệu con (4,5 triệu con 
tôm sú và 21 triệu con tôm thẻ giống). Nâng đến nay kiểm dịch 23.044 con heo; 2.287 

con bò, 311,8 ngàn con gia cầm; 66,15 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 136,8 triệu 
con (13,5 triệu con tôm sú và 123,3 triệu con tôm thẻ giống). 

  4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá dừa khô, heo hơi, gà thả vườn 
tăng so với tuần trước, cụ thể: Dừa khô tăng 5.000 đồng/chục lên mức dừa khô 25.000 – 

30.000 đồng/chục, heo hơi tăng 2.000 đồng/kg lên mức 52.000 đồng/kg, gà thả vườn 
tăng 2.000 đồng/kg lên mức 69.000 đồng/kg; giá cá lóc giảm 2.000 đồng/kg so với tuần 
trước xuống mức 48.000 đồng/kg; giá các mặt hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước, 
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cụ thể: Lúa tươi 7.000 - 7.200 đồng/kg, bò hơi 90.000 đồng/kg, tôm thẻ 128.000 đồng/kg 

(50 con/kg), tôm càng xanh 180.000 đồng/kg (loại 11-14 con/kg), cua biển 200.000 
đồng/kg (2-4 con/kg), nghêu 35.000 đồng/kg (40-50 con/kg), sò huyết 120.000 đồng/kg 

(loại 80 con/kg), tôm sú 230.000 đồng/kg (30 con/kg), cá tra 29.000 đồng/kg. 

 5. Công Thương:  

Tình hình thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm,… cơ bản diễn ra bình 
thường, hàng hóa dồi dào phong phú, giá cả tại các chợ, siêu thị ổn định. Nguồn cung 

xăng dầu cơ bản đảm bảo cung ứng cho người dân; ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương năm 2023; tổ chức 

buổi lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến từ nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương năm 2023; ... 

6. Ngân hàng:  

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến ngày 
11/02/2023 đạt 45.251 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với tuần trước (tổng nguồn vốn hoạt 

động giảm do vốn điều chuyển từ Hội sở của các tổ chức tín dụng giảm, nguồn vốn huy 
động tại chỗ tăng trưởng ổn định); trong đó, vốn huy động tại chỗ đạt 29.870 tỷ đồng, 

chiếm 66,01%/tổng nguồn vốn, tăng 203 tỷ đồng so với tuần trước. 

- Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến ngày 11/02/2023 đạt 

38.617 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản 
xuất kinh doanh đạt 31.098 tỷ đồng, chiếm 80,53%/tổng dư nợ, tăng 54 tỷ đồng so với 

tuần trước. 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: 

Báo cáo sơ kết học kì I giáo dục mầm non và giáo dục trung học năm học 2022-

2023; hoàn thành số liệu EQMS về chất lượng giáo dục tiểu học cuối học kì I năm học 
2022-2023. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với công an huyện, thị, thành phố 

tổ chức tuyên truyền cho học sinh về thực hiện an toàn giao thông, tác hại thuốc lá điện 
tử và các nội dung về an ninh trường học. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của 
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục phối hợp với Đài phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh để thu hình, phát sóng chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Trà 
Vinh 2 cấp tiểu học môn Tiếng Việt, Toán (tuần 23: 20 tiết) và dạy tiếng Khmer đối với 

học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. 

2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, 
thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thông qua kế hoạch đăng cai 

tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù Kê Nam bộ lần thứ Hai - 2023 và kỷ niệm 60 
năm Ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh. 

- Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan là 28.867 tăng 0.54% 
, trong đó khách lưu trú là 9.652 lượt, giảm 3,94%, có 674 lượt khách quốc tế (tăng 
8,01%); tổng doanh thu: 27.428.770.000 đồng (giảm 0,08%). 
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3. Y tế:     

3.1. Tình hình dịch bệnh: 

- Bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Không có ca bệnh mới, không có tử 

vong; Bệnh Sốt xuất huyết Dengue: Phát hiện 08 ca mắc, không có tử vong; Hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS: đang điều trị Methadone 31 người; ngừng điều trị 01 người. 

Tư vấn xét nghiệm HIV (VCT): 06 người, dương tính: 02 người. Tư vấn và xét nghiệm 
cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. 

- 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.  

3.2. Công tác khám, chữa bệnh: 29.199 lượt người; Điều trị nội trú: 2.891 lượt 
người; Điều trị ngoại trú: 260 lượt người. 

V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO 
THÔNG 

1. Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 01 vụ cướp giật tài sản tại huyện Càng 

Long, đang tạm giữ hình sự 01 đối tượng để xử lý. 

2. Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt quả tang 04 vụ (huyện Duyên Hải, huyện 

Tiểu Cần, huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành), 05 đối tượng tàng trữ, mua bán trái 
phép chất ma túy, thu giữ 0,669 gam ma túy tổng hợp; đang tạm giữ hình sự các đối 

tượng để xử lý. 

3. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 

chết 01 người tại thị xã Duyên Hải, đang xác minh làm rõ nguyên nhân. 

4. Trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép: Tiếp tục tăng 

cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, phòng chống đua xe trái phép,  
qua đó đã tổ chức 428 cuộc (so với tuần trước giảm 37 cuộc), có 1.585 lượt CBCS tham 

gia, phát hiện 404 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC 312 trường hợp (kỳ trước chuyển 
sang 61 trường hợp), tạm giữ có thời hạn 214 phương tiện (213 mô tô, 01 ô tô), tước 
quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 49 trường hợp (29 mô tô, 20 ô tô). 

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

- Trình thẩm định và phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi 
công dự án Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thông thoát nước đường Vũ Đình Liệu (đoạn 

còn lại); Trình xin thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường 
mầm non trên địa bàn thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2021-2025). Báo cáo kết quả thực 

hiện mô hình camera giám sát môi trường tại các điểm nóng môi trường trên địa bàn 
thành phố năm 2022; trình phê duyệt Hồ sơ Đề án đặt tên đường 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 các tuyến đường trên địa bàn 
thành phố Trà Vinh phát hiện 73 trường hợp kinh doanh mua bán vi phạm về trật tự đô 

thị, trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè lòng đường, mua bán hàng rong, đặt biển hiệu, 
đậu, đỗ xe dưới lòng lề đường trái quy định,…(Trong đó giáo dục nhắc nhở: 20 trường 
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hợp; làm cam kết không tái phạm: 12 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 41 

trường hợp). Ra quyết định xử phạt 13 trường hợp (28 trường hợp chờ xử lý). 

VII. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 
2.739 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 968 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

công ích 803 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 968 hồ sơ). 

2. Kết quả giải quyết: 

+ Hồ sơ đã giải quyết 1.594 hồ sơ; trước hạn: 394 hồ sơ, đúng hạn 1.200 hồ sơ. 
Không có hồ sơ quá hạn. 

+ Hồ sơ đang giải quyết 1.145 hồ sơ (chưa đến hạn 1.145 hồ sơ; không có hồ sơ 
quá hạn). 

VIII. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 
23/02/2023) 

1. Dự triển khai chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện nông thôn mới; nghe UBND 
thị xã Duyên Hải báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

dự án Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào Khu bến tổng hợp Định An; 
nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

công trình Đường tỉnh 915B; nghe báo cáo hiện trạng các tuyến cáp viễn thông trên địa 
bàn thành phố Trà Vinh; dự họp tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách 

mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; dự hội nghị sơ kết 05 năm triển khai Chỉ thị số 
20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên 

soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự 
án Trồng chuối để tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu của Công ty TNHH Seotra; dự Hội 

nghị chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh 
Trà Vinh; họp giao ban Ban Quản lý Khu kinh tế; tiếp và đối thoại với công dân tại 
huyện Càng Long; tham gia Đoàn công tác Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

IUU khu vực biển giáp ranh Việt Nam -Thái Lan - Malaysia, kết hợp kiểm tra các đơn vị 
tại đảo Thổ Chu, Côn Đảo; dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

và Công an tỉnh báo cáo; dự Hội nghị trực tuyến công bố, triển khai “Kế hoạch hành 
động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4”; 

nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua dự thảo các tờ trình; góp ý các văn bản thuộc 
thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy 

mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các 
công trình giao thông trọng điểm quốc gia; tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023; dự họp 

Tổ thẩm định đánh giá chất lượng Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; nghe Tổ hỗ trợ nhà đầu tư báo cáo tiến độ các dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; dự Hội nghị Xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam lần thứ 128; dự làm 
việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; làm việc với Đảng bộ huyện 

Trà Cú; nghe báo cáo công tác GPMB cầu Đại Ngãi; họp báo Tỉnh ủy; nghe báo cáo tiến 
độ thực hiện lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự Hội nghị tổng kết hoạt động 
năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; họp Hội 

đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển; nghe báo cáo Dự án Khu neo chờ tàu cảng biển 
Trung tâm Điện lực Duyên Hải. 



9 

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục theo dõi các điểm dự báo sâu bệnh trên các loại cây trồng và hệ thống 

bẫy đèn thông minh thông báo nông dân phòng trị kịp thời nhất là đạo ôn cổ bông, bạc lá 
không để ảnh hưởng đến năng suất.  

4. 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 B ÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN 

Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 16/02/2023 

 

TT Tên đơn vị 
Tổng 

số 
Tuần Tháng Quý 

6 

tháng 
9 

tháng 
Chuyên 

đề  

Các Sở, ngành tỉnh 37 37      

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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