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

1. Trong tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự các cuộc 
họp: Giao ban Ban Quản lý Khu kinh tế; làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam về tình 

trạng mất cắp rọ đá hạng mục kè bảo vệ bờ kênh Tắt; họp Tổ hỗ trợ dự án đầu tư và 
thông qua tài liệu xúc tiến đầu tư năm 2022; nghe UBND huyện Duyên Hải báo cáo kết 

quả xác định giá nhà để bồi thường công trình đê Hải Thành Hòa; thông qua dĩa phim 
xúc tiến đầu tư; họp về công tác quản lý Kho lạnh thông minh; Nghe UBND huyện 
Châu Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB công trình xuất tuyến trạm 220 

KV; nghe UBND thị xã Duyên Hải báo cáo kế hoạch hỗ trợ thi công thay dây chống sét 
đường dây 220 KV Duyên Hải-Trà Vinh; họp Tổ tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn 

hiệu OCOP; dự Hội nghị trực tuyến Thống kê toàn quốc; nghe Tổ công tác báo cáo 
quyết toán dự án kè sông Cổ Chiên và kè Cồn Nhàn; làm việc Đoàn giám sát số 1, giám 

sát thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2020-2021; họp 
với Đoàn nghiên cứu của JICA liên quan đến công tác khảo sát, thu nhập dữ liệu về 

mạng lưới giao thông; họp báo Tỉnh ủy; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh; nghe báo cáo 
nguồn vốn đầu tư vào khu nhà máy xử lý rác tỉnh; họp giao ban Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid -19; giao ban Trung tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc Trung tâm chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19; làm việc về logistics cho nông sản và điện gió; họp nghe 

báo cáo GPMB Luồng tàu giai đoạn 2; thăm Dự án kho lạnh thông minh tại xã Bình 
Phú, huyện Càng Long; Cảng Định An, huyện Trà Cú; họp giao ban công tác xây dựng 

cơ bản; thăm 2 dự án điện gió tại huyện Duyên Hải; làm việc với Bộ Giao thông vận tải 
về Luồng tàu giai đoạn 2; kiểm tra Dự án Trạm bơm Kênh 3/2; Kiểm tra Dự án Bệnh 
viện 700 giường Trà Vinh. 

2. Trong tuần UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 240 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; triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào 
mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022; thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer;Quyết định ban hành 
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 
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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; ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại 

Ngãi trên QL60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng; Quyết định phê duyệt 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét khu tránh trú bão Vàm Lầu, 

xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang”; báo cáo phục vụ công tác giám sát của Ủy ban Tư 
pháp của Quốc hội; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Kè 

sông Long Bình, thành phố Trà Vinh" (đoạn còn lại); rà soát các trường hợp đề xuất kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề 

xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022; phê duyệt đề án 
“Truyền dẫn - phát sóng kênh chương trình truyền hình Trà Vinh trên các mạng dịch vụ 

truyền hình và chuyển đổi chuẩn chất lượng hình từ SD lên HD”; tăng cường tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19; trả lời phản ánh của người dân trên Cổng Thông tin 
điện tử Chính phủ; khu vực biển hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ công tác cứu hộ, 

chữa cháy trên tàu APL CAIRO; thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên 
quan đến người Việt Nam ở nước ngoài… 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 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 855-TB/VPTU 
ngày 04/3/2022; Thông báo số 863-TB/VPTU ngày 14/3/2022 của của Văn phòng Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 922/UBND-THNV và Công văn số 
1013/UBND-THNV giao Thủ trưởng Sở, ngành  tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung chỉ đạo, thực hiện Thông 
báo nêu trên của Bí thư 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 15/3/2022, đã phê duyệt 352.338 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ 

trợ 534.477.232.000 đồng; Hiện nay đã cấp phát cho 327.709  đối tượng, với kinh 
490.345.978.000 đồng; đạt 93,01% so với tổng số đối tượng được phê duyệt.  

IV. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: 

- Vụ Đông Xuân 2021-2022: Thu hoạch 1.711 ha, nâng tổng số đến nay thu 
hoạch 2.725 ha, chiếm 26,34% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,12 tấn/ha. 

Các giai đoạn sinh trưởng còn lại, gồm: Đòng trổ 21.465 ha, chín 39.150 ha. Diện tích 
nhiễm sâu bệnh 165 ha (giảm 72 ha so với tuần trước), gồm: Bạc lá 97 ha (tỷ lệ 10-20%) ở 

xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa, Kim Hòa, Long Sơn (huyện Cầu Ngang); lem lép 
hạt 65 ha (tỷ lệ 5-10%) ở các xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa, Kim Hòa (huyện Cầu 

Ngang). Ngoài ra, còn xuất hiện một số đối tượng gây hại khác như rầy nâu, bệnh đạo ôn cổ 
bông.... nhưng với tỷ lệ thấp, mức độ gây hại không đáng kể. 

 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Trong tuần xuống 
giống 1.073 ha, nâng tổng số đến nay xuống giống 17.971 ha, đạt 33,97% kế hoạch, gồm: 
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Màu lương thực 1.978 ha, màu thực phẩm 11.445 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây 

hàng năm khác 4.548 ha. 

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 (DTHCP): Trong tuần, phát sinh thêm 06 hộ tại 02 
ấp của huyện Trà Cú; số heo nghi, mắc bệnh 112 con, trên tổng đàn 112 con; tiêu hủy 

112 con, trọng lượng heo tiêu hủy 11.631 kg. Nâng tổng số đến ngày 14/3/2022 có 152  
hộ tại 70 ấp, 28 xã của huyện Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long và Cầu Kè; 

số heo nghi, mắc bệnh 3.768 con, trên tổng đàn 3.955 con; tiêu hủy 3.841 con, trọng 
lượng heo tiêu hủy 233.540 kg. 

* Cấp 4.813 lít thuốc sát trùng cho các địa phương triển khai tiêu độc, khử trùng 
phòng, chống dịch bệnh DTHCP tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm được 
95.691 hộ, 4.414 lít hóa chất, 4.690.030 m2. 

3. Thủy sản: 

Trong tuần thu hoạch 2.713 tấn (sản lượng nuôi 2.038 tấn, sản lượng khai thác 

675 tấn). Nâng đến nay thu hoạch 31.439 tấn (sản lượng nuôi 20.259 tấn, sản lượng 
khai thác 11.180 tấn), đạt 13,66% kế hoạch, tăng 835 tấn so cùng kỳ, cụ thể:  

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 215,3 triệu con tôm và cá giống các loại, diện 
tích 1.528 ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 2.441 triệu con tôm và cá giống các loại, 

diện tích 23.913 ha, cụ thể:  

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 46,5 triệu con tôm sú giống, diện tích 724 ha; 

161 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 191 ha; 4,2 triệu con giống cua biển, diện 
tích 584 ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 595 triệu con tôm sú giống, diện tích 10.791 

ha; 1,78 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 2.254 ha (thâm canh mật độ cao 587 triệu 
con, diện tích 302 ha); 62,6 triệu con giống cua biển, diện tích 10.446 ha. Tuy nhiên, 
nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh gây thiệt 

hại 13,2 triệu con tôm sú, diện tích 70 ha và 88,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 
130,4 ha, tôm chết ở giai đoạn từ 20 - 40 ngày tuổi, do bệnh đốm trắng và đỏ thân. 

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 3,6 triệu con tôm, cá các loại với diện tích 28,8 
ha. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 38,6 triệu con tôm, cá các lo ại với d iện tí c h 

422 ha. 

- Khai thác thủy, hải sản: Sản lượng 675 tấn (25 tấn tôm); trong đó, khai thác nội 

đồng 30 tấn (05 tấn tôm), khai thác hải sản 645 tấn (20 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay 
sản lượng 11.180 tấn (1.202 tấn tôm); trong đó, khai thác nội đồng 1.305 tấn (292 tấn 

tôm), khai thác hải sản 9.875 tấn (910 tấn tôm).  

- Thu mua, chế biến: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 54 tấn tôm 

thẻ, chế biến 38 tấn, tiêu thụ 78 tấn, kim ngạch xuất khẩu 553 ngàn USD. Đến nay 
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long thu mua 866,4 tấn tôm (861 tấn thẻ, 05 tấn sú), 

chế biến 478,5 tấn, tiêu thụ 558,5 tấn, kim ngạch xuất khẩu 7,82 triệu USD. 

4. Giá một số mặt hàng nông sản, thủy sản: Giá heo hơi, tôm sú, tôm thẻ, cá 
tra, cá lóc tăng so với tuần trước, cụ thể: Heo hơi tăng 3.000 đồng/kg lên mức 56.000 
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đồng/kg, tôm sú và tôm thẻ tăng 10.000 đồng/kg lên mức tôm sú 200.000 đồng/kg (30 

con/kg) và tôm thẻ 128.000 đồng/kg (50 con/kg), cá tra tăng 1.000 đồng/kg lên mức 
31.000 đồng/kg, cá lóc tăng 5.000 đồng/kg lên mức 35.000 đồng/kg; giá bò và gà giảm 

so với tuần trước, cụ thể: Bò giảm 10.000 đồng/kg xuống mức 90.000 đồng/kg, gà giảm 
5.000 đồng/kg xuống mức 70.000 đồng/kg; giá các mặt hàng khác vẫn ổn định so với 

tuần trước: Cua biển 150.000 đồng/kg (2-4 con/kg), dừa khô 70.000 đồng/chục, lúa tươi 
5.200 - 5.500 đồng/kg. 

 5. Công Thương:  

- Xây dựng kịch bản và chuẩn bị ghi và phát hình chuyên mục khuyến công kỳ 02 

với chủ đề “Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, kinh doanh đảm bảo thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Vận động tham gia 

Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm Công nghiệp nông thôn – OCOP Trà Vinh năm 
2022 (đợt 2) tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, đến nay đã có 181/250 gian đăng ký 
tham gia ( trong tỉnh 31 gian hàng, ngoài tỉnh 150 gian hàng); Cung cấp 09 tin (Thông 

tin thị trường trong và ngoài nước, thông tin hữu ích…), đã cập nhật 02 doanh nghiệp; 
hỗ trợ 02 doanh nghiệp đăng thông tin lên sàn giao dịch thương mại điện tử (DNTN 

Chả cá Chiên Làng Cá, HTX NN Phước Hảo). Luỹ kế trong năm 2022 là 25 doanh 
nghiệp. Lượt truy cập trong tuần: 10.000 lượt/ tuần; Lũy kế tổng lượng truy cập sàn là 

690.800 lượt. 

- Phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Nai để trao đổi hỗ trợ cung 

cấp thông tin cho 02 lượt doanh nghiệp (Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè, có 02 
sản phẩm OCOP; Cơ sở sản xuất Chả Hoa Năm Thuỵ, có 05 sản phẩm OCOP). 

- Thẩm tra 01 công trình: Đường dây 22kV và trạm biến áp 3 pha – 400kVA cấp 
điện cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh; Giám sát 01 công trình lắp đặt Hệ thống 

đèn chiếu sáng các tuyến đường khu vực thị trấn Trà Cú. 

 6. Ngân hàng:  

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 40.475 tỷ 

đồng, tăng 216 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, vốn huy động tại chỗ đạt 27.922 tỷ 
đồng, chiếm 68,99%/tổng nguồn vốn, tăng 105 tỷ đồng so với tuần trước. 

- Dư nợ cho vay của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 33.095 tỷ đồng, tăng 
163 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó, dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 

27.184 tỷ đồng, chiếm 82,14%/tổng dư nợ, tăng 147 tỷ đồng so với tuần trước. 

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở 
giáo dục; Thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính trường THPT Cầu Ngang A 

huyện Cầu Ngang; Tổ chức họp trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 cấp tiểu 
học tại 178 điểm cầu; Tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 14  tháng 3 năm 

2022, Có 01 cơ sở dạy nghề tại trung tâm GDTX Châu Thành làm bệnh viện dã chiến; 
có 3.219 trường hợp F01; 4.114 trường hợp F12; số ca nghi nhiễm phát sinh trong ngày 

                                                 
1 Gồm: 2.514 học sinh và 705 cán bộ, giáo viên  
2 Gồm: 3.780 học sinh; 334 giáo viên 
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930 trường hợp3; số ca đang điều trị 2.928 trường hợp4. Tổng số học sinh tham gia học 

trực tiếp 157.0195 (tỉ lệ 75,28%). 

2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai công tác tổ chức Giải Petanque Vô 

địch đồng đội quốc gia và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; khảo 

sát địa điểm chuẩn bị tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chào mừng Kỷ niệm 30 năm 

tái lập tỉnh Trà Vinh. Triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện 

tử “Game bắn cá” năm 2022 trên địa bàn huyện Tiểu Cần với 07 cơ sở. Kết quả, lập 

biên bản kiểm tra 02 cơ sở cam kết thực hiện kinh doanh đúng quy định pháp luật và 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Kinh doanh du lịch: Số lượt khách đến Trà Vinh 

lưu trú là 4.330 lượt người (tăng 5.76 %), trong đó có 82 lượt khách quốc tế (tăng 

2.5%); tổng doanh thu: 1.212.380.000 đồng (tăng 0.56%). 

3. Y tế: 

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

- Tính đến ngày 15/03/2022, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn tỉnh 

90.041 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 47.994 trường hợp, cách ly tập trung 
8.161 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 33.886 trường hợp. Hiện tại, toàn tỉnh 

cách ly tại cơ sở y tế 7.904 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 2.052 trường 
hợp. 

- Về tình hình mắc COVID-19: Trong tuần, phát hiện 6.141 ca mắc, số ca mắc tăng 

3.652 ca so với tuần trước (2.489 ca); Tử vong 04 ca, số ca tử vong tăng 01 ca so với 
tuần trước (03 ca). Tính từ đầu năm đến ngày 15/3/2022, phát hiện 26.606 ca mắc, số ca 
mắc tăng 26.605 ca so với cùng kỳ năm 2021 (01 ca); Tử vong 140 ca, số ca tử vong 

tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy tích từ năm 2020 đến ngày 15/3/2022, phát 
hiện 47.922 ca mắc, tử vong 279 ca. 

- 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: Trong tuần, tổng số lượt khám bệnh: 16.119 lượt 

người; Điều trị nội trú: 2.196 lượt người; Điều trị ngoại trú: 120 lượt người. 

VI. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

1. Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 01 đối tượng mua bán trái 

phép chất ma túy, thu giữ 4,99 gam ma túy tổng hợp, đang tạm giữ hình sự đối tượng. 

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Không xảy ra. 

3. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, thiệt hại tài sản 
khoảng 5 triệu đồng, đang điều tra làm rõ nguyên nhân. 

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

THỊ 

1. Xây dựng kế hoạch nâng tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, loại I theo 

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016;  

                                                 
3  Gồm: 735 học sinh; 195 giáo viên 
4 Gồm: 2.342 học sinh, 586 giáo viên 
5 Mầm non: 17.553 học sinh (tỉ lệ 52,50%); Tiểu học: 64.882 (tỉ lệ 72,63%); THCS: 49.604 (tỉ lệ 87,54%); THPT: 23.788 

(tỉ lệ 86,17%); GDTX: 1.192 (tỉ lệ 76,90%) 



6 

2. 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 30 trường hợp, qua đó lập biên 
bản cam kết, giáo dục nhắc nhở, cam kết 15 trường hợp, xử phạt 03 trường hợp, với số 

tiền 450.000 đồng.  

 

VIII. 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 và 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. 

- Phát hoang 126,677 km các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản lý (đường 
huyện 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 19, 38; đường tỉnh 912,914, 915). Lũy kế: 126,677 km 

các tuyến đường huyện, đường tỉnh quản lý (đường huyện 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 19, 
38; đường tỉnh 912,914, 915). 

- Công tác đảm bảo giao thông đường: Lũy kế: Dặm vá ổ gà bằng bê tông nhựa 
nguội: 2m3 (đường huyện 18); Dặm vá ổ gà bằng đá (0x4): 2,5m3 (đường huyện 50) 

- Công tác đảm bảo giao thông cầu: Lũy kế: Sửa chữa hộ lan mềm cầu Đìa Cát: 
20 mét dài (đường huyện 50 huyện Cầu Ngang). 

- Biển báo, cọc tiêu: Lũy kế: Cắm bổ sung biển báo: 4 biển, 6 trụ (đường huyện 
12, 28; đường tỉnh 911, 915 huyện Càng Long). 

 

2. Cấp huyện: 

- Tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, phòng chống 

đua xe trái phép, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATGT, qua 

đó đã tổ chức 417 cuộc (so với tuần trước giảm 03 cuộc), có 1.594 lượt CBCS tham gia, 

phát hiện 406 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC 325 trường hợp, số tiền 848 triệu đồng 

(kỳ trước chuyển sang 123 trường hợp, số tiền 344 triệu đồng) , tạm giữ có thời hạn 192 

phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp. 

* Trong đó: Đường thủy 77 ca, 231 lượt, phát hiện 28 TH vi phạm, tạm giữ 00 

giấy tờ các loại; phạt tiền 28 TH, số tiền 60.000.000 đồng. 

- Đăng ký mới 62 xe ô tô, 1.016 xe mô tô các loại. 

IX. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 1.731 
hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 869 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tiếp hoặc qua dịch vụ công 

ích 360 hồ sơ và tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 là 502 hồ sơ). 

2. Kết quả giải quyết: 

+ Hồ sơ đã giải quyết 888 hồ sơ; trước hạn: 412 hồ sơ, đúng hạn 476 hồ sơ; quá 
hạn 0 hồ sơ. 
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+ Đang giải quyết 843 hồ sơ (chưa đến hạn 843 hồ sơ; quá hạn: 00 hồ sơ). 

 

 

X. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/3/2022 đến ngày 
24/3/2022) 

1.Họp giao ban Trung tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc Trung tâm chỉ huy phòng, 
chống dịch Covid-19; dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước 

ngoài năm 2021; Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước 
ngoài có thu nhập tại Việt Nam; Hội ý Thường trực Tỉnh ủy; Nghe Sở Xây dựng báo 

cáo giá nhà họp dân Dự án đê biển giai đoạn 2; Họp công tác chuẩn bị tài liệu xúc tiến 
đầu tư, báo cáo tiến độ các dự án đầu tư; Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Nghe UBND huyện Châu Thành báo cáo 
tình hình thực hiện công tác GPMB công trình xuất tuyến trạm 220 KV Trà Vinh; Tiếp 
và làm việc với đoàn của Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR-Mỹ) - 

Văn phòng Dự án tại Việt Nam; Làm việc huyện Cầu Kè; Nghe báo cáo kết quả thực 
hiện Dự án hỗ trợ gia đình người có công với CM khó khăn về nhà ở; Nghe báo cáo về 

tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; họp UBND tỉnh sơ kết tình 
hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2022; họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Họp 

báo Tỉnh ủy; nghe Sở GTVT báo cáo khó khăn các Dự án trong quá trình triển khai; 
Làm việc với các cơ quan khối nội chính; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo 

báo cáo sơ kết quý I/2022; làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội về 
giám sát chuyên đề thực hành chính sách pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng 

phí giai đoạn 2016-2021; làm việc về việc Kênh 2 của Đài Phát thành Truyền hình Trà 
Vinh;  

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 

 
 

 

 

 
 

 Tô Ngọc Bình 
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THỐNG KÊ BÁO CÁO NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN 

Từ ngày 04/3/2022 đến ngày 10/3/2022 

TT Tên đơn vị 
Tổng 

số 
Tuần Tháng Quý 

6 

tháng 
9 

tháng 
Chuyên 

đề  

Các Sở, ngành tỉnh 33 33      

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      
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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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