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     UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /BC- SKHĐT                       Trà Vinh, ngày …… tháng …  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tiến độ triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh 

 thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tháng 5/2022) 

 

Thực hiện Công văn số 455/UBND-THNV ngày 08/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công 

văn số 772/VPCP-CV của Văn phòng Chính phủ, theo khối lượng nội dung 

công việc đã và đang thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực 

hiện đến ngày 25/5/2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN: 

1. Lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050: 

1.1 Báo cáo tổng hợp 

Ngày 06/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh 

theo điều 32, Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ tại Công 

văn số 1343/UBND-THNV. Ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối 

hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành về dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Tính đến ngày 25/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 12 ý kiến 

đóng góp của các Bộ, ngành chủ quản
1
; 10 ý kiến đóng góp của các tỉnh trong vùng 

và liền kề
2
; 04 ý kiến của Chuyên gia đầu ngành

3
; 19 ý kiến đóng góp của Sở ban 

ngành, hiệp hội  trong tỉnh
4
; 05 ý kiến đóng góp của UBND huyện, thị xã

5
. Để đảm 

bảo tiến độ hoàn thiện báo cáo quy hoạch theo ý kiến đóng góp của Bộ ngành và 

xin ý kiến thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi tiến hành hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, ngày 18/5/2022, Sở Kế hoạch và 

                                                 
1
 .  Bộ Công an;  Bộ Quốc phòng;  Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Bộ Công 

thương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ 

Tài chính; Ủy ban dân tộc 
2
  An Giang; Cà Mau ; Hậu Giang; Long An; Tiền Giang; Kiên Giang; Đồng Tháp; Bạc Liêu; Sóc Trăng;  Bến 

Tre 
3
 PGS. TS Nguyễn Xuân Dũng – Viện Kinh tế Việt Nam- Viện Hàn lâm Khoa học – xã hội; TS. Lê Xuân Bá – 

Nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Trịnh Thi Thanh Thủy – 

Nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương;  PGS.TS Phước Minh Hiệp – 

Trường Đại học Trà Vinh 
4
 Văn phòng UBND tỉnh ; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế;  Sở Lao động , 

thương binh và xã hội; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Quân sự; Công an 

tỉnh;  Mặt trận Tổ Quốc; Liên minh Hợp tác xã; Ban Quản lý Khu kinh tế;  Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh 
5
 UBND các huyện: Tiểu Cần; Cầu Kè; Duyên Hải; Càng Long và UBND thị xã Duyên Hải 
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Đầu tư có Công văn số 879/SKHĐT-THKTKG gửi các Sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên danh tư vấn lập quy hoạch triển khai Nghị 

quyết số 64/NQ-CP ngày 12/5/2022. Cụ thể, đề nghị các Sở, Ban, ngành phối hợp 

với Bộ, ngành chủ quản trực tiếp hoặc qua mạng để có ý kiến đóng góp trong thời 

gian sớm nhất. Đối với đơn vị liên danh tư vấn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 

Viện Quy hoạch TK Nông nghiệp - Viện Quy hoạch TL Miền Nam - Công ty CP 

Tư vấn TK-XD TM và Dịch vụ Đại Nam, Công ty TNHH Môi trường Trần 

Nguyễn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị khẩn trương tiếp thu ý kiến đóng góp của 

các Sở, ban, ngành tỉnh; Bộ, ngành Trung ương; các tỉnh trong vùng, các chuyên 

gia để hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch tỉnh.  

Bên cạnh đó, để chuẩn bị thủ tục trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành xây dựng video clip giới 

thiệu các nội dung lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh báo cáo trước hội đồng thẩm định. 

Đến nay đã hoàn thiện phần demo và cho lồng thuyết minh.  

1.2. Các phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh  

 Ngày 10/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 822/SKHĐT-

THKTKG gửi đơn vị liên danh tư vấn khẩn trương xin ý kiến Sở, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện 36 phương án tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh. Hiện nay, đã có một số phương án được Sở ngành thông qua và đơn vị 

tư vấn đang hoàn thiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1.3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC):  

Đã nhận được dự thảo góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 

13/5/2022, trên cơ sở góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn lập 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) chủ động, rà soát chỉnh sửa, cập 

nhật hoàn thiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Hội đồng thẩm 

định. 

1.4 Tình hình giải ngân: 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 2997//QĐ-

UBND ngày 21/8/2020  về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch tỉnh 

Trà Vinh  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả giải ngân tính 

đến ngày 25/5/2022 như sau: 

+ Tổng dự toán là 55.519.019.000 đồng  (bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ năm 

trăm mười chín triệu không trăm mười chín ngàn đồng). 

+ Nguồn kinh phí thực hiện từ: Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

- Tổng giá trị hợp đồng đã ký:  

Tổng giá trị 05 hợp đồng đã ký trị giá 47.918.000.000 đồng. Đã giải ngân 

32.534.559.490 đồng đạt 67% so với tổng giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó:  

- Thực chi: 31.707.559.490 đồng. 

- Tạm ứng: 827.000.000 đồng. 

1.5 Đánh giá chung:  
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Triển khai Luật quy hoạch số 21, một số Bộ ngành ban hành hướng dẫn 

chậm dẫn đến triển khai còn khó khăn như: định mức, đơn giá chi phí tư vấn, 

hướng dẫn tích hợp. Một số nội dung các phương án tích hợp không thống nhất, 

không đảm bảo logic khi thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua Bộ, ngành đã 

có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nên công tác lập quy hoạch đã dần khắc phục hạn 

chế, đảm bảo trong quá trình thực hiện không gặp khó khăn. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn/vướng mắc: 

- Tiến độ thực hiện toàn bộ nội dung lập quy hoạch tỉnh đều chậm so với kế 

hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên có văn bản đôn đốc đơn vị tư vấn 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại để hoàn thiện báo cáo quy 

hoạch tỉnh trình hội đồng thẩm định.  

- Việc lấy ý kiến Bộ và cơ quan ngành bộ có liên quan về dự thảo Quy 

hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm so với 

quy định về thời gian lấy ý kiến. Công tác tổng hợp các ý kiến đóng góp và điều 

chỉnh bổ sung báo cáo quy hoạch tỉnh của đơn vị tư vấn mất rất nhiều thời gian, 

tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một số Bộ, ngành quan trọng vẫn chưa gửi ý 

kiến (Tài nguyên và Môi trường,  Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội). 

- Về phương án phân bổ khoanh vùng đất đai vẫn chưa được hoàn thiện do 

hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành, các cấp và đơn vị tư 

vấn tiếp tục điều chỉnh, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên phát triển, cân đối giữa các 

ngành, lĩnh vực theo từng loại đất phù hợp với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 

số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kiến nghị:  

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

lựa chọn danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên đầu tư, phân bổ nguồn lực hợp 

lý để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.  

- Theo quy định về thời gian tổ chức lấy ý kiến Bộ, ngành và các tỉnh trong 

vùng là 30 ngày, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến vào ngày 6/4/2022, tuy nhiên đến 

thời điểm hiện tại vẫn còn một số Bộ, ngành và các tỉnh chưa gửi ý kiến đóng 

góp, do đó việc tổng hợp ý kiến hoàn thiện báo cáo trình hội đồng thẩm định 

Quy hoạch tỉnh sẽ không đáp ứng theo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ vào 

tháng 6/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ 

tướng Chính phủ gia hạn đến 30/9/2022 (gia hạn lần 2). 

III. KẾ HOẠCH  TỪ NGÀY 26/5/2022 ĐẾN THÁNG 6/2022 

1. Phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn 

thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy 

2. Chuẩn bị các tài liệu hồ sơ trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. 

3. Hoàn thiện và thông qua 36 phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh.  
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4. Hoàn thiện video clip giới thiệu báo cáo quy hoạch tỉnh Trà Vinh, báo 

cáo tại cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.  

Trên đây là tiến độ thực hiện quy hoạch đến ngày 25/5/2022 và dự kiến kế 

hoạch thực hiện đến tháng 6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch Hội đồng lập quy hoạch nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                  KT.GIÁM ĐỐC                                                                             

- CT, các PCT UBND tỉnh;            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Thành viên HĐLQH; 

- Thành viên TGV; 

- Thành viên Ban QLDA; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,THKTKG.02.      

 

              Vương Hải Khoa                                                                  
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