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

NHÂN DÂN TỈNH 

1. Họp chuẩn bị nội dung  trình kỳ họp HĐND tỉnh; kiểm tra Dự án rác thị xã 

Duyên Hải; làm việc với Nhà đầu tư, nghe báo cáo tiến độ triển khai Cụm công nghiệp 
Phú Cần; họp giao ban công tác xây dựng cơ bản; kiểm tra các dự án, công trình 

XDCB trên địa bàn tỉnh; họp trao đổi tiến độ dự án với nhà đầu tư (dự án Cụm Công 
nghiệp Dược); làm việc với Công ty CP thủy sản Cửu Long; họp Thường trực Tỉnh ủy; 

họp Xử lý tài sản trại giống (Thông Thuận), tiền cấp quyền khai thác nước; họp thảo 
luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử 

tri; diễn tập khu vực phòng thủ; thăm tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 91 
năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tiếp xúc cử tri; nghe báo cáo dự án Đông 
Dương; làm việc với Công ty CP Tân Tân, Công ty TNHH Bất động sản Vũ Anh, 

Công ty CP Thông Thuận; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ báo cáo  tình hình, 
kết quả thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở 

Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh; dự họp 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các văn bản chuyên đề; họp giao ban công tác 

XDCB; họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh; họp báo Tỉnh ủy; họp xử lý khó khăn, 
vướng mắc các công trình đường dây 110kV; dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác 

thông tin đối ngoại năm 2021; tổng kết chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-
BTLBĐBP và triển khai QĐ số 1191/QĐ-TTg của TTCP; thông qua báo cáo kiểm tra 

của Đoàn kiểm tra 703-QĐ/TU; nghe báo cáo dự án đường vành đai 3, dự án đường 
kết nối QL 53 - Bệnh viện 700 giường; nghe báo cáo dự án Nam Sông Hậu; tiếp nhà 

đầu tư Hàn Quốc. 

2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 270 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; phê duyệt dự toán mua vật tư tiêu hao 
cho tiêm chủng Covid-19, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho máy PCR, test xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; phê duyệt Kế hoạch dập dịch bệnh 
Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Đại Phước và Nhị Long Phú, huyện 
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Càng Long; phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
giai đoạn 2021- 2025; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng 

34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II); phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp các Bệnh xá quân y kết hợp lĩnh 

vực Biên phòng tỉnh Trà Vinh; …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 

  Thực hiện Thông báo số 666-TB/VPTU ngày 12/11/2021 của Văn phòng 
Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần; ngày 

15/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 6045/UBND-THNV giao Thủ 
trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung chỉ đạo, thực hiện Thông báo nêu trên 
của Thường trực Tỉnh ủy. 

  III. TÌNH HÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG GẶP 
KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

   Tính đến ngày 16/11/2021, đã phê duyệt 283.357 đối tượng, với tổng kinh 
phí hỗ trợ 440.822.999.000 đồng; Hiện nay đã cấp phát cho 268.603 đối tượng, với 
kinh phí  413.587.151.000 đồng; đạt 94,76 % so với tổng số đối tượng được phê 

duyệt. 

IV. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: 

  - Vụ lúa Thu Đông: Trong tuần thu hoạch 716 ha của huyện Càng Long, Cầu 

Kè và Châu Thành; lũy kế đến nay thu hoạch 855 ha, năng suất trung bình 5,1 
tấn/ha; Vụ Mùa: Đến nay xuống giống 1.090 ha (trong đó cấy lúa mùa 502 ha, gồm 

Châu Thành 320 ha, Cầu Ngang 112 ha, Trà Cú 70 ha). Hiện lúa đang phát triển tốt. 

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

293 ha màu Đông Xuân năm 2022, gồm: Màu lương thực 35 ha, màu thực phẩm 
206 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 52 ha. Kết thúc gieo 

trồng màu năm 2021 là 50.197 ha, đạt 97,2% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ 535 ha), 
gồm: Màu lương thực 6.000 ha, màu thực phẩm 30.546 ha, cây công nghiệp ngắn 

ngày và cây hàng năm khác 13.651 ha. 

2. Chăn nuôi: 

- Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại 

chó cơ bản được kiểm soát 

- Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP): Trong tuần không phát sinh dịch 

bệnh. Tính  từ ngày 29/9 đến 15/11/2021 dịch bệnh DTHCP đã xảy ra tại 44 hộ, 28 
ấp/khóm của 19 xã thuộc 04 huyện (Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải và Càng 
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Long), với tổng đàn 1.395 con; nghi, mắc bệnh 887 con, chết 54 con; tiêu hủy 1.152 
con; trọng lượng heo tiêu hủy 83.698  kg; cấp 2.990 lít thuốc sát trùng cho các 

huyện Cầu Kè, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải và Tiểu Cần; đến nay, địa 
phương đã triển khai phun xịt 2.209 lít thuốc sát trùng cho 51.763 lượt hộ . 

- Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC): Phát sinh thêm 81 hộ, số bò có biểu hiện 
của triệu chứng bệnh 153 con/tổng đàn 403 con; Đến ngày 15/11, dịch bệnh Viêm 

da nổi cục (VDNC) trên bò đã xảy ra ở 298 ấp, khóm của 66/106 xã, phường, thị 
trấn thuộc 08/9 huyện, thị xã, thành phố (gồm Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, 
Châu Thành, Thị xã Duyên Hải, Cầu Kè, Càng Long và thành phố Trà Vinh).  

- Tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm 33,7 ngàn con, LMLM 4,33 ngàn 
con gia súc, Dại chó 252 liều, các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia súc 10,6 

ngàn liều và các loại bệnh thông thường khác trên đàn gia cầm 1,06 triệu liều. 

3. Thủy sản: 

- Trong tuần thu hoạch 13.984 tấn (sản lượng nuôi 10.282 tấn, sản lượng khai 
thác 3.702 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 209.266 tấn (sản lượng nuôi 143.786 tấn, 

sản lượng khai thác 65.480 tấn), đạt 88,08% kế hoạch, giảm 3.290 tấn so cùng kỳ. 

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 39 triệu con tôm và cá giống các loại, diện 

tích 305,2 ha, thu hoạch 10.282 tấn. Nâng đến nay thả nuôi 6,76 tỷ con tôm và cá 
giống các loại, diện tích 55.627 ha (450 ha nuôi nghêu), thu hoạch 143.786 tấn, đạt 

90,89% kế hoạch (tôm sú 12.774 tấn, tôm thẻ chân trắng 57.696 tấn, cua 6.655 tấn, 
cá lóc 46.672 tấn, cá các loại 19.989 tấn), tăng 1.159 tấn so cùng kỳ.  

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 3.702 tấn (230 tấn tôm); trong đó, khai 

thác nội đồng 540 tấn cá các loại, khai thác hải sản 3.162 tấn (230 tấn tôm). Nâng 
tổng sản lượng khai thác đến nay 65.480 tấn (5.285 tấn tôm), đạt 82,5% kế hoạch, 

giảm 4.449 tấn so cùng kỳ, trong đó: Khai thác nội đồng 6.498 tấn (627 tấn tôm), 
khai thác hải sản 58.982 tấn (4.658 tấn tôm). 

- Thu mua, chế biến: Đến nay doanh nghiệp thu mua 3.563 tấn tôm (tôm sú 
69 tấn, tôm thẻ 3.493 tấn), chế biến 3.416 tấn, tiêu thụ 1.859 tấn, kim ngạch xuất 

khẩu 20,9 triệu USD. 

- Kiểm dịch xuất, nhập tỉnh 6,61 ngàn con heo; 57 ngàn con gia cầm và 36 

triệu con tôm giống. Nâng đến nay đã kiểm dịch 226,8 ngàn con heo; 14,02 ngàn 
con trâu, bò; 1,71 triệu con gia cầm; 804,3 tấn sản phẩm động vật và kiểm dịch 

1,38 tỷ con tôm giống. 

- Thanh tra, kiểm tra 29 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phương tiện tàu cá, 

tuần tra, kiểm tra rừng; thu 43 mẫu vật tư nông nghiệp, thực phẩm; phát hiện, xử lý 
02 trường hợp theo quy định. 

4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá tôm sú, tôm thẻ, cua biển, 

bò hơi, lúa tăng so với tuần trước, cụ thể: Tôm sú tăng 5.000 đồng/kg lên mức 
195.000 đồng/kg (30 con/kg), tôm thẻ tăng 3.000 đồng/kg lên mức 128.000 

đồng/kg (50 con/kg), cua biển tăng 10.000 đồng/kg lên mức 190.000 đồng/kg (2-4 
con/kg); bò hơi tăng 10.000 đồng/kg lên mức 100.000 đồng/kg, lúa tăng 100 

đồng/kg lên mức 5.700 - 6.200 đồng/kg; giá heo hơi giảm 5.000 đồng/kg so với 
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tuần trước xuống mức 45.000 đồng/kg; giá các mặt hàng nông, thủy sản khác vẫn 
ổn định so với tuần trước, gồm: Gà thả vườn 55.000 đồng/kg, dừa khô 100.000 

đồng/chục, bưởi da xanh 20.000 đồng/kg, bưởi năm roi 15.000 đồng/kg, cá tra 
22.000 đồng/kg, cá lóc 42.000 đồng/kg. 

  5. Công Thương: Hiện tại có có 65 doanh nghiệp được chấp thuận đủ điều 
kiện hoạt động theo phương án sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm 

soát, trở về trạng thái bình thường mới (giai đoạn 2), tổng số lao động 30.720 
người. Tổ chức tập huấn kiểm tra viên điện lực năm 2021 cho Công ty Điện lực Trà 
Vinh; trình phê duyệt đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 

xuất gạch không nung”; hỗ trợ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho hiệu bánh 
An Khang; hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu tham gia xây dựng gian hàng trực 

tuyến trên các sàn thương mại điện tử Tiki.vn, Voso.vn, Sendo.vn… 

 6. Ngân hàng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) 

trên địa bàn tỉnh đạt 38.913 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, 
vốn huy động tại chỗ đạt 27.078 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với tuần trước, chiếm 

69,59%/tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay đạt 31.555 tỷ đồng, tăng 211 tỷ đồng so 
với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 25.721 tỷ 

đồng, tăng 140 tỷ đồng so với tuần trước, chiếm 81,51%/tổng dư nợ. 

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Trà Vinh thu 
các tiết dạy chuẩn bị phát sóng dạy học trên đài truyền hình tuần 9 đối với học sinh 
Tiểu học; tổ chức tập huấn khởi nghiệp cho giáo viên cấp THCS và THPT theo hình 

thức trực tuyến; phối hợp với ngành y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm  
vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho 22.234 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. 

2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Họp Hội đồng Nghệ thuật thông qua điêu 
khắc biểu tượng “Người mẹ cầm súng” thuộc Dự án Khu tưởng niệm Nữ anh hùng 

Nguyễn Thị Út; vận động tháo dỡ, giải tỏa các hộ buôn bán trong khu di tích Ao Bà 
Om nhằm tạo vẽ mỹ quan và chỉnh trang lại khu di tích; Thực hiện băng rol, panô 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền phòng, chống ma 
túy. Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh lưu trú là 357 lượt người 

(giảm 6.3%), trong đó có 60 lượt khách quốc tế (giảm 3.23%); tổng doanh thu: 
225.120.000 đồng (giảm 28.63%). 

3. Y tế: 

- Tính đến ngày 16/11/2021, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên 

toàn tỉnh 75.466 trường hợp (trong đó cách ly tại cơ sở y tế 4.604 trường hợp, cách 
ly tập trung 34.779 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 36.083 trường hợp). 

- Trong tuần, phát hiện 907 ca mắc, số ca mắc tăng 283 ca so với tuần trước 

(624 ca); Tử vong 04 ca, số ca tử vong bằng so với tuần trước (04 ca). 

- Hiện tại, toàn tỉnh cách ly tại cơ sở y tế 2.102 trường hợp, cách ly tập trung 

2.211 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 4.967 trường hợp. 

- 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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- Công tác Khám, chữa bệnh: 28.502 lượt người; Điều trị nội trú: 2.271 lượt 
người; Điều trị ngoại trú: 247 lượt người. 

  VI. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

1. Tội phạm về ma túy: Chưa phát hiện. 

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản, đã điều tra làm 
rõ, khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can. 

3. Tội phạm về tham nhũng: Điều tra làm rõ, khởi tố 01 vụ, 01 bị can về 
hành vi tham ô tài sản. 

4. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ làm chết 01 người, 

đang điều tra làm rõ nguyên nhân. 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15-CT/TU CỦA BAN 

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-UBND CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN TỈNH 

1. Thực hiện nội dung hành động cải thiện môi trường 

1.1 Cấp tỉnh: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp số liệu rác cách ly của các bệnh viện 

dã chiến/Khu cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; công tác tiêu 
hủy (chôn lấp) xác động vật do dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu/bò , tiêu hủy xác 

động vật do bệnh dịch tả heo Châu Phi. 

1.2 Cấp huyện: Các huyện tiếp tục duy trì các hoạt động cải thiện cảnh quan, 

môi trường, với 63 xã, 389 ấp/khóm, có 1.427 người tham gia; khơi thông cống 
rãnh 8,9 km vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu vực chợ, khu dân 
cư 29,9 tấn rác; phát quang bụi rậm đường giao thông 134,4 km; trồng và chăm sóc 

16.052 cây xanh, có 286 buổi phát thanh tuyên truyền. 

- Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì việc vệ sinh các khu vực xung 

quanh trụ sở các cơ quan, đơn vị, các trường học…trên địa bàn quản lý. 

2. Công tác quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị 

- Họp thông qua phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây 
dựng hạ tầng phục vụ tái định cư thành phố Trà Vinh. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ 

sung danh mục công trình năm 2022 trên địa bàn thánh phố Trà Vinh; phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân đường và sửa chữa hội trường UBND 

thành phố Trà Vinh; kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa, chỉnh 
trang chợ Trà Vinh; phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Đường N7; phê duyệt hồ sơ dự toán thực hiện thu giá dịch 
vụ thu gom rác thải và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2022. 

- Về công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề 
đường trên các tuyến đường nội ô thành phố: Kiểm tra 26 trường hợp, qua đó lập biên 

bản giáo dục nhắc nhở 18 trường hợp vi phạm, xử phạt 01 trường hợp. 
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3. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Các huyện trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục tuyên truyền về bảo đảm ATTP 02 lần/ngày tại các Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin và Thể thao cấp huyện và hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn. 

4. Tình hình lập lại trật tự an toàn giao thông 

4.1. Cấp tỉnh: 

- Công tác vận động, tuyên truyền: Thanh tra, kiểm tra thường xuyên và 

tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh; các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến 
quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và treo đặt 
biển hiệu, biển quảng cáo đúng quy định. Vận động các đơn vị kinh doanh vận tải 

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

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

- Công tác phát hoang: 120,401 km các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản 

lý (đường huyện 02, 03, 09, 10, 18, 26, 33, 34, 37, 50; đường tỉnh 912, 914, 915). 
Công tác đảm bảo giao thông đường: dặm vá ổ gà bằng bê tông nhựa nguội: 15m3 

(đường huyện 02, 06, 07, 12, 20, 23; đường tỉnh 915); khai nước các đoạn đường bị 
ngập do mưa trên các tuyến đường quản lý; cắm bổ sung và thay thế trụ biển báo, 

cọc tiêu: 05 trụ (đường huyện 02, 06, 07); 40 cọc tiêu (đường tỉnh 911). 

4.2. 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 376 cuộc (so 
với tuần trước giảm 7 cuộc), có 1.477 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 392 
trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 355 trường hợp (kỳ trước chuyển 

sang 104 trường hợp), tạm giữ có thời hạn 260 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy 
phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp. 

XIII. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

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

1.194 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 441 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ công ích 367 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 386 hồ sơ). 

2. Kết quả giải quyết:  

+ Hồ sơ đã giải quyết 671 hồ sơ; đúng hạn 671 hồ sơ (trong đó có 86 hồ sơ 

trả kết quả tại nhà; 353 hồ sơ giải quyết theo mô hình 4 tại chỗ); không có hồ sơ quá 
hạn. 

+ Đang giải quyết 523 hồ sơ (chưa đến hạn 523 hồ sơ; không có hồ sơ quá 
hạn). 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 25/11/2021) 

 

1. Nghe báo cáo việc chuẩn bị đăng ký đầu tư dự án điện gió, điện năng 

lượng; dự lễ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Nghe báo cáo việc thực hiện Đền án 
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nhà ở gia đình có công; thông qua báo cáo kiểm tra của Đoàn kiểm tra 703-QĐ/TU; 
Họp giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nghe Đoàn Kiểm tra số 123 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ 
luật đối với tổ chức Đảng; dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe Đoàn Kiểm 

tra số 123 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức 
Đảng; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các văn bản chuẩn bị kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh  cuối năm 2021; làm việc với Đoàn rà soát theo Quyết định số 
418-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham dự trực tuyến lớp bồi dưỡng đại 
biểu HĐND cấp tỉnh nghiệm kỳ 2021-2026; Dự Lễ khánh thành nhà máy Điện gió 

Trà Vinh - Hàn Quốc; dự họp Tổ công tác đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và 
cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm; kiểm tra các công trình dự án XDCB; làm việc 

với Công ty TNHH MC Vina; họp tháo gỡ khó khăn, vướn mắc cho doanh nghiệp 
trong lĩnh vực xăng, dầu; làm việc về số liệu KTXH năm 2021; dự Hội nghị (trực 

tuyến) Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; họp báo Tỉnh ủy; tham dự trực tuyến lớp bồi dưỡng đại 

biểu HĐND cấp tỉnh nghiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra các công trình XDCB trên địa 
bàn tỉnh; kiểm tra các Công ty SXKD ở trạng thái bình thường mới; làm việc với 

huyện Châu Thành nghe báo cáo công tác chuẩn bị mời Văn phòng Điều phối 
Trung ương kiểm tra công nhận huyện nông thôn mới. 

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; họp giao ban TT Chỉ huy và Tổ giúp việc TT chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19; họp giao ban Trung tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc trung 

tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại, nhất là 

hoạt động bán hàng đa cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; triển khai tốt công tác phối hợp giữa các ngành, tăng 

cường tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh. 

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./. 

 

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 12/11/2021 đến ngày 18/11/2021 

 

TT Tên đơn vị 
Tổng 

số 
Tuần Tháng Quý 

6 
tháng 

9 
tháng 

Chuyên 
đề  

Các Sở, ngành tỉnh 32 32      

1 Sở Công Thương 1 1      
2 Sở Y tế 1 1      
3 Sở Nông nghiệp và PTNT 1 1      
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1      
5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1      
6 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1      
7 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1      
8 Sở Tài chính 1 1      
9 Sở Xây dựng 1 1      

10 Sở Lao động - Thương binh và XH 1 1      
11 Sở Giao thông vận tải 1 1      
12 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1      
13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1      
14 Sở Tư pháp 1 1      
15 Sở Nội vụ 1 1      
16 Ngân hàng Nhà nước tỉnh 1 1      
17 Ban Quản lý Khu kinh tế 1 1      
18 Thanh tra tỉnh 1 1      
19 Ban Dân tộc 1 1      

20 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1 1      
21 Công an tỉnh 1 1      
22 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1 1      
23 Bộ đội Biên phòng 1 1      
24 Tỉnh đoàn Trà Vinh 1 1      
25 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 1 1      
26 Ban An toàn giao thông 1 1      
27 Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh 1 1      
28 Hội Luật gia 1 1      
29 Đài Phát thanh và Truyền hình TV 1 1      
30 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 1 1      
31 Báo Trà Vinh 1 1      
32 Trường Cao đẳng Y tế 1 1      

 Huyện, thị xã, thành phố 9 9      

33 UBND thành phố Trà Vinh 1 1      
34 UBND huyện Duyên Hải 1 1      
35 UBND huyện Càng Long 1 1      
36 UBND huyện Tiểu Cần 1 1      

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