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

DÂN TỈNH 

1. Tiếp tục dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 7 khóa X (kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022); nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tiểu Cần báo cáo các nội 
dung liên quan đến dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần (rà lại các quy định của Luật đất 

đai, Luật nhà ở, khu đô thị, tỷ lệ phân lô bán nền và lấy ý kiến cộng đồng dân cư); nội 
dung liên quan đến thời gian khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội huyện 
Tiểu Cần; dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập lần thứ 27 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; nghe báo cáo khó khăn, 

vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án đầu tư lò đốt rác sinh hoạt tại huyện Cầu 
Ngang; nghe báo cáo hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội; dự Hội nghị kiểm điểm cuối năm 

2022 Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2022 Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ; dự 

kiểm điểm Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; họp Tổ công tác Bệnh viện đa 
khoa tỉnh và đi kiểm tra thực địa; dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng 

năm 2022; dự Hội nghị tổng kết Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ 
gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh; nghe Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện dự án 

Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, sử dụng 
vốn vay Hàn Quốc; trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BQLDA Giao thông tỉnh; 
nghe báo cáo phương án Bảo vệ thi công công trình trạm biến áp 110kV Trà Cú và 

đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải; dự họp Hội đồng nhân dân huyện Cầu 
Ngang; nghe Ủy ban nhân dân 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 và dự án Đầu tư xây dựng cầu Ba Động kết nối hạ tầng du 

lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải; kiểm tra thực tế việc xin chủ 
trương lắp kênh đặt bọng địa bàn Tiểu Cần; họp giao ban tuần Lãnh đạo UBND tỉnh; họp 

báo Tỉnh ủy; nghe báo cáo GPMB Luồng tàu, Trạm Biến áp 220kV Duyên Hải; Tuyến 
số 5 Khu kinh tế; dự nghe báo cáo một số công trình, dự án đã cam kết hoàn thành cuối 

năm 2022; họp Tổ công tác Dự án nhà máy rác; nghe báo cáo việc chuyển tiếp Bộ đơn 
giá xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
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2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 260 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; 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; chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giải quyết mâu thuẫn 
trong Nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Trà Vinh; giao chỉ 

tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phê duyệt Đề án 
thực hiện mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và người rối nhiễu tâm 
trí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo 

hướng bền vững đến năm 2030 nhằm thu hút đầu tư, phát triển về chất lượng doanh 
nghiệp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 19/11/2022 của Tỉnh ủy 
Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát 

triển có thu nhập cao; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư các dự án xây 
dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, 

thị xã Duyên Hải; phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của Trung 
tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dành để đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; 

phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện năm 2023; phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện dự án điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo 
cáo Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022; … 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 567-CV/BCSĐ ngày 08/12/2022 của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1427-

TB/VPTU ngày 06/12/2022 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ngày 09/12/2022, Chủ tịch 
UBND tỉnh có Công văn số 5633/UBND-KGVX, qua đó giao Giám đốc Sở Nội vụ tham 

mưu tổ chức thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022 đảm bảo ý 
nghĩa, thiết thực, trang trọng theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

2. Thực hiện Công văn số 552-CV/BCSĐ ngày 06/12/2022 của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1421-

TB/VPTU ngày 02/12/2022 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 
01/12/2022; ngày 06/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 5639/UBND-THNV 
yêu cầu 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.  
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3. Thực hiện ý kiến của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

568-CV/BCSĐ ngày 08/12/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 
07/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 12/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Công 

văn số 5639/UBND-NN giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 07/12/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất thực hiện những nội dung thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. 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: 

4.1. Về kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan đang tổ chức triển khai thực 
hiện theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. 

4.2. 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: 

Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại chủ 

trương đầu tư dự án để báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo ý kiến chỉ đạo 
của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp ngày 

02/12/2022. 

4.3. 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: 

- Trong tuần, không phát sinh mới. Đến nay, đã thực hiện chi trả được 04 hộ với số 

tiền 11,165 tỷ đồng. 

 - Ngày 09/12/2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Trà Vinh 
phối hợp UBND phường 1 tổ chức vận động và gửi thông báo (lần 3) đến các hộ dân đã 

nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. 

- Kế hoạch tới: Ngày 14/12/2022, sau khi kết thúc niêm yết (thời gian 20 ngày) 

phương án BTTH-GPMB bổ sung (đất tạm giao), Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư 
thành phố Trà Vinh tổ chức họp để thống nhất nội dung giải quyết các khoản nghĩa vụ tài 

chính của các hộ, trình UBND thành phố Trà Vinh phê duyệt để thực hiện chi trả cho các 
hộ dân. 

4.4. 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, đã chi trả thêm 
được 01 hộ, với số tiền 72,225 triệu đồng. Nâng đến nay đã thực hiện chi trả được 21/30 

hộ, với số tiền 18,314 tỷ/25,748 tỷ đồng, đạt 71,51%. Đồng thời, đã vận động 02 hộ đã 
nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng được 160 m, nâng đến nay đã bàn giao mặt bằng 

cho chủ đầu tư thi công được 4,11 km/4,76 km. 

b) Hạng mục kè bảo vệ Kênh Quan Chánh Bố:  
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- Địa bàn thị xã Duyên Hải: Đã thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho 

chủ đầu tư thực hiện dự án. 

- 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, đã chi trả thêm được 01 hộ, với số tiền 

774,52 triệu đồng. Nâng đến nay đã thực hiện chi trả được 327 hộ/349 hộ, với số tiền 
161,056 tỷ/171,432 tỷ đồng, đạt 94%. Đồng thời, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 

thi công được 16,1 km/18,603 km. 

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

- Tổng tiến độ chung dự án đến ngày 29/11/2022 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: 

+ Công tác phòng cháy chữa cháy: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ Công an tỉnh đang thẩm duyệt hồ sơ điều chỉnh bổ sung. 

+ Công tác xin cấp giấy phép môi trường: Đã gửi hồ sơ xin cấp giấy phép môi 
trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang chờ cấp phép. 

+ Công tác tổ chức cấp phép hoạt động Bệnh viện: Cục Giám định, Bộ Xây dựng 
sẽ cấp phép khi có đầy đủ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và giấp phép môi 

trường. 

4.6. 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 đang phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên Môi trường và Bản đồ 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án theo quy định.  

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 Thu Đông: Thu hoạch 9.756 ha, nâng tổng số đến nay thu hoạch 
21.649 ha, chiếm 33,48% diện tích xuống giống, năng suất 5,01 tấn/ha. Giai đoạn sinh 

trưởng còn lại: Đẻ nhánh 51 ha; đòng - trổ 7.088 ha; chín 35.875 ha. Diện tích lúa còn lại 
phần lớn trong giai đoạn trổ đến chín, mức độ sâu bệnh gây hại không đáng kể; Lúa vụ 

mùa đến nay 1.142 ha (huyện Châu Thành 440 ha, Cầu Ngang 120 ha, Trà Cú 582 ha), hiện 
lúa đang giai đoạn trổ, chín; Vụ Đông Xuân:  Xuống giống 2.658 ha, nâng tổng diện tích 

xuống giống đến nay 11.338 ha, đạt 22,52% kế hoạch. Các giai đoạn sinh trưởng gồm: mạ 
3.196 ha, đẻ nhánh 8.138 ha, đòng trổ 03 ha. 

  - Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống giống 978 ha 
màu Đông Xuân 2022-2023, nâng tổng số đến nay 2.632 ha, gồm: Màu lương thực 238 ha, 

màu thực phẩm 2.152 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 242 ha. 
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  2. Chăn nuôi và thú y: 

- Tình hình dịch bệnh: Các loại dịch bệnh nguy hiểm như Viêm da nổi cục, Cúm 
gia cầm, Lở mồm long móng tiếp tục được kiểm soát. 

- Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP): Trong tuần phát sinh thêm 01 hộ tại ấp 
Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 26 hộ/16 

ấp, 08 xã (Tam Ngãi, Phong Thạnh, Thông Hòa, Ngọc Biên, Tân Hiệp, Nhị Trường, 
Hiệp Hòa và Long Sơn), 03 huyện (Cầu Kè, Trà Cú và Cầu Ngang) với tổng đàn 615 

con, chết 62 con, đã tiêu hủy 615 con, tổng trọng lượng 25.901 kg; Triển khai tiêu độc, 
khử trùng dập dịch bệnh DTHCP tại các xã vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm 

được 62.881 lượt hộ, sử dụng 2.674 lít hóa chất (hóa chất đã cấp 3.694 lít), diện tích 
2.803.136 m2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tổ chức dập dịch và xử lý ổ dịch theo quy định. Đến nay xã Tam Ngãi, Phong 
Thạnh, Thông Hòa (huyện Cầu Kè) và Nhị Trường (huyện Cầu Ngang) đã công bố hết 
dịch; Các xã Tân Hiệp, Ngọc Biên (huyện Trà Cú) đang hoàn chỉnh hồ sơ để công bố hết 

dịch. Còn lại xã Hiệp Hòa và Long Sơn (huyện Cầu Ngang) chưa qua 21 ngày. 

- Tổ chức vận động tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 45 ngàn con, LMLM 4,6 

ngàn con bò, Dại chó 112 liều, Viêm da nổi cục 660 con, và các loại bệnh thông thường 
khác trên đàn gia cầm 96 ngàn liều. 

3. Thủy sản: 

  Trong tuần thu hoạch 486 tấn (sản lượng nuôi 106 tấn, sản lượng khai thác 380 

tấn). Nâng đến nay thu hoạch 233.108 tấn (sản lượng nuôi 173.173 tấn, sản lượng khai 
thác 59.935 tấn), đạt 99,14% kế hoạch, tăng 16.577 tấn so cùng kỳ, cụ thể:   

  - Nuôi trồng thủy sản: Đến nay thả nuôi 7,77 tỷ con tôm và cá giống các loại, diện 
tích 59.339 ha:  

  + Vùng nước mặn, lợ: Tạm ngưng thả giống người nuôi tập trung cải tạo ao, hồ 
chuẩn bị thả nuôi vụ nuôi 2022-2023. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 1,512 tỷ con tôm sú 
giống, diện tích 23.276 ha; 5,75 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 7.992 ha (thâm canh 

mật độ cao 2,249 tỷ con, diện tích 1.114 ha); 134,7 triệu con giống cua biển, diện tích 
23.637 ha. Tuy nhiên, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn tạo điều kiện cho mầm bệnh 

phát sinh gây thiệt hại 199 triệu con tôm sú (chiếm 13,2% con giống thả nuôi), diện tích 
692 ha và 926,7 triệu con tôm thẻ chân trắng (chiếm 16% con giống thả nuôi), diện tích 

1.284 ha, tôm chết ở giai đoạn từ 20 - 40 ngày tuổi, do bệnh đốm trắng, đỏ thân và phân 
trắng. 

  + Vùng nước ngọt: Đến nay thả nuôi 373,4 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 
4.434 ha. 

  - Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 1.270 tấn (165 tấn tôm); trong đó, khai thác 
nội đồng 195 tấn, khai thác hải sản 1.075 tấn. Nâng đến nay sản lượng 60.825 tấn (6.789 

tấn tôm); trong đó, khai thác nội đồng 6.775 tấn (639 tấn tôm), khai thác hải sản 54.050 
tấn (6.150 tấn tôm).  

  Thu mua, chế biến: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 123 tấn tôm 
thẻ, chế biến 236 tấn, tiêu thụ 5 tấn, kim ngạch xuất khẩu 88,15 ngàn USD. Đến nay 
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 4.533 tấn tôm (4.418 tấn thẻ, 114 tấn sú), 

chế biến 6.474 tấn, tiêu thụ 3.150 tấn, kim ngạch xuất khẩu 51,77 triệu USD. 
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  - 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. 

  + Tổ chức 01 cuộc Hội thảo với nội dung: Đánh giá mô hình “chăn nuôi heo ngoại 
(heo nái sinh sản) theo hướng an toàn sinh học tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long; tư 

vấn trực tiếp kỹ thuật cho 216 lượt hộ; cấp phát 216 tờ bướm về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản. 

 + Kiểm dịch 3.020 con heo; 236 con bò; 37,5 ngàn con gia cầm; 2,99 tấn sản phẩm 
động vật. Đến nay đã kiểm dịch 238.834 con heo; 13.463 con bò, 1,95 triệu con gia cầm; 

381,6 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 1,285 tỷ con tôm giống (1,232 tỷ con tôm thẻ 
chân trắng và 53,06 triệu con tôm sú giống). 

  + Thanh tra, kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc: thú y - thủy sản -BVTV, 
phân bón và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thu 05 mẫu; phát hiện, xử lý 
02 trường hợp theo quy định. 

 4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá tôm thẻ tăng 1.000 đồng/kg so 
với tuần trước lên mức 125.000 đồng/kg (50 con/kg); giá lúa, tôm sú giảm so với tuần 

trước, cụ thể: giá lúa giảm 100 đồng/kg so với tuần trước xuống mức 6.400 - 7.000 
đồng/kg, tôm sú giảm 5.000 đồng/kg xuống mức 190.000 đồng/kg (30 con/kg); giá các 

mặt hàng khác vẫn ổn định so với tuần trước, cụ thể: Cua biển 200.000 đồng/kg (2-4 
con/kg), cá lóc 50.000 đồng/kg, cá tra 30.000 đồng/kg, bò hơi 110.000 đồng/kg, gà thả 

vườn 68.000 đồng/kg, heo hơi 50.000 đồng/kg, dừa khô 22.000 đồng/chục . 

 5. Công Thương:  

- Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của ngành 
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 tại các chợ, siêu thị có dấu hiệu tăng nhẹ ở 
một số mặt hàng rau, củ, quả. Nguồn cung xăng dầu cơ bản đảm bảo cung ứng cho người 
dân. 

- Báo cáo: Công tác phát triển và quản lý chợ năm 2022; tình hình thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; thực hiện “Tháng 

khuyến mại tập trung quốc gia 2022- Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh… 

6. Ngân hàng:  

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến ngày 

10/12/2022 đạt 44.688 tỷ đồng, tăng 121 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, vốn huy 
động tại chỗ đạt 29.081 tỷ đồng, chiếm 65,08%/tổng nguồn vốn, tăng 29 tỷ đồng so với 

tuần trước. 

- Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/12/2022 

đạt 38.005 tỷ đồng, tăng 171 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ 
sản xuất kinh doanh đạt 30.684 tỷ đồng, chiếm 80,74%/tổng dư nợ, tăng 159 tỷ đồng so 

với tuần trước. 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: 
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Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh tuyên truyền phòng, chống ma túy, 

an toàn giao thông năm học 2022-2023 tại một số điểm trường trên địa bàn Thành phố 
Trà Vinh theo kế hoạch; tham gia đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; tập huấn về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và hoạt động phát triển thể chất 
cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh. Triển khai tập huấn giảng dạy tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 7 cho các trường THCS vàTHPT trong toàn tỉnh; 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 17: 16 tiết) 
và dạy tiếng Khmer đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. 

2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Triển khai hỗ trợ mô hình Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, mô hình 

Phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Trà Cú, Châu Thành, Tiểu Cần và Cầu Kè. Tổ 
chức lớp tập huấn, hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tổ chức 
các sự kiện, các lễ hội quan trọng trong và ngoài tỉnh. 

- Thực hiện rà soát các bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Trà Vinh, lập biên 
bản vi phạm hành chính 01 tổ chức vi phạm không thông báo về nội dung, thời gian, địa 

điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn. 

- Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh tham quan là 30.060 lượt tăng 

0.21% (trong đó khách lưu trú là 10.284 lượt, tăng 0.47%, có 676 lượt khách quốc tế 
(tăng 1.2%); tổng doanh thu: 27.774.620.000 đồng (tăng 0.08%). Tổ chức Đoàn tham gia 

Lễ hội Biển năm 2022 tại Campuchia. 

3. Y tế:     

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

- Trong tuần phát hiện 20 ca mắc, tử vong 01 ca; số ca mắc tăng 09 ca so với tuần 

trước. Tính từ đầu năm đến ngày 13/12/2022, phát hiện 44.558 ca mắc, tử vong 190 ca. 

- Bệnh Sốt xuất huyết Dengue: Phát hiện 05 ca mắc, không có tử vong; Bệnh Tay 
chân miệng phát hiện 05 ca mắc; 03 ca mới bệnh HIV/AIDS và 04 ca lao phổi. 

- 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.  

* Hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

- Tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 13/12/2022, tỉnh Trà Vinh đã nhận từ Bộ Y tế 

phân bổ tổng cộng: 2.649.521 liều vắc xin. Số liều vắc xin đã sử dụng là: 
2.648.191/2.649.521 liều, đạt tỷ lệ 99,94%. 

+ Đối với dân số 18 tuổi trở lên: 2.290.268 mũi; trong đó: Mũi 1 tiêm được: 
702.631 mũi, đạt 100,63%; Mũi 2 tiêm được: 694.171 mũi, đạt 99,42%; Mũi 3 tiêm 

được: 636.105 mũi, đạt 91,10% (tỷ lệ tiêm được mũi 3/ mũi 2 đạt  91,64%); Mũi 4 tiêm 
được: 257.361 mũi, đạt 36,86% (đối tượng nguy cơ cao từ 18 tuổi trở lên đạt 100%). 

+ Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi: 267.177 mũi. Trong đó: Mũi 1: 99.738 đạt 
103,6%; Mũi 2: 96.866 đạt 100,6%; Mũi 3: 70.573 đạt 73,3% 

+ Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 195.746 mũi. Trong đó: Mũi 1: 106.264 đạt 
106,8% (Trong đó: trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 106.076 trẻ và 12 tuổi trở lên: 188 trẻ); 
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Mũi 2: 89.482 đạt 90% (Trong đó: trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 89.197 trẻ và 12 tuổi trở 

lên: 285 trẻ). 

3.2. Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số lượt khám bệnh 33.437 lượt người; 

Điều trị nội trú: 2.983 lượt người; Điều trị ngoại trú: 315 lượt người. 

3.3 Hoạt động chuyên môn khác: 

- Tổ chức tập huấn lớp an toàn tiêm chủng chương trình Tiêm chủng mở rộng 
thường xuyên tại các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Kè; triển khai và 

thực hiện tiêm tiếp đợt 59 vắc xin Moderna COVID-19 trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi. 

V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

1. Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Tiểu Cần, 
đang xác minh, điều tra làm rõ. 

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

huyện Cầu Ngang, làm chết 01 người; đang điều tra làm rõ nguyên nhân. 

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

THỊ 

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng 

công trình thuộc công trình đường D10 thành phố Trà Vinh; phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình thuộc công trình đường D10 

thành phố Trà Vinh. Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn 
bước thiết kế bàn vẽ thi công dự án Xây dựng cầu Long Bình 1, 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 60 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: 25 trường 
hợp; àm cam kết không tái phạm: 17 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính: 18 
trường hợp, ra quyết định xử phạt 02 trường hợp). 

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 

2.994 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 1.258 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
công ích 728 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 1.008 hồ sơ). 

2. Kết quả giải quyết: 

+ Hồ sơ đã giải quyết 1.869 hồ sơ; trước hạn: 503 hồ sơ, đúng hạn 1.366 hồ sơ. 

Không có hồ sơ quá hạn. 

+ Hồ sơ đang giải quyết 1.125 hồ sơ (chưa đến hạn 1.125 hồ sơ; không có hồ sơ 

quá hạn). 

VIII. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 

22/12/2022) 

1. Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 đối với tập thể, cá nhân 

thành viên BCSĐ UBND tỉnh; dự Ngày hội khởi nghiệp; dự Hội nghị tổng kết Hội 
Người cao tuổi năm 2022 Cụm thi đua số IX; họp Ban Chỉ đạo Phát triển đô thị; họp giao 
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ban công tác XDCB; tiếp Đoàn công tác Học viện Hành chính Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh; đi khảo sát thực địa các công trình, dự án; dự thực hiện quy trình nhân sự lãnh 
đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn 

Trường Thành Việt Nam; dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp 
năm 2023; dự Hội nghị tổng kết trực tuyến ngành tài chính 2022; dự Hội nghị kiểm điểm 

tập thể, cá nhân Ban Giám đốc Sở Công Thương; Tổ chức thăm chúc mừng Giáng sinh; 
dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; dự diễn 

đàn Logistics với khu vực châu Âu - châu Mỹ 2022; làm việc với Bộ, ngành Trung ương 
và Văn phòng Chính phủ về dự án Thoát nước thành phố Trà Vinh; họp Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thông qua các nội dung chuẩn bị Tết; dự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình 
năm 2022 đối với tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Họp giao ban tuần 

Lãnh đạo UBND tỉnh; nghe Thanh tra tỉnh báo cáo về: Kết quả kiểm tra, rà soát, đề xuất 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành báo cáo 988532, số vào sổ cấp 

giấy CT 00439 được UBND tỉnh cấp ngày 26/10/2010 cho Chùa JUMPRÀSÀDA 
(KSACH CANĐAL) và kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây 

dựng nhà máy đóng tàu và việc sử dụng đất của DNTN Vạn Phước II; họp báo Tỉnh ủy; 
dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang; dự Lễ khánh thành nhà tưởng niệm 

các Anh hùng liệt sỹ Đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9; báo cáo TTTU một số công trình, dự 
án nhà đầu tư đã cam kết thực hiện hoàn thành trước 31/12/20222; tiếp tục tham gia lớp 

Chuyên viên cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh.  

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; triển khai, thông báo lịch xuống giống vụ Thu Đông 
và vụ mùa.  

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 09/12/2022 đến ngày 15/12/2022 

 

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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