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Phần I  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2017 

Tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh trong hai tháng đầu năm 2017 tiếp tục 

đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp 

tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu tăng 51,7%, lượng khách du lịch tăng 9%, doanh 

thu dịch vụ bưu chính viễn thông tăng 44,6%, doanh thu vận tải kho bãi tăng 

9,1%, tình hình tai nạn giao thông bộ và tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được 

kiềm chế, kéo giảm so với tháng trước.... Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội trong tháng 02 năm 2017 cụ thể như sau: 

I. VỀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 

a) Sản xuất nông nghiệp và thủy sản 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những ngày trước, 

trong và sau Tết đảm bảo liên tục; lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp xuống 

thăm đồng, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp được phân công trực Tết theo 

dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại cây trồng. Theo dự báo thì tình hình 

hạn mặn năm nay ít nghiêm trọng hơn so với năm 2016. 

 - Về trồng trọt: vụ Đông Xuân 2016-2017 ít sâu bệnh, đã thu hoạch được  

37.922 ha với năng suất 70,5 tạ/ha, sản lượng 267.352 tấn; toàn tỉnh đã thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chủ yếu là dưa hấu, bắp, ớt, sả và rau màu các loại) 

trên nền đất lúa vụ Đông Xuân với diện tích 2.071 ha. Trong vụ Đông  Xuân có 

03 doanh nghiệp (Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Việt Hưng, Công ty 

Tân Thành) và 01 HTX (HTX Nông nghiệp - Dịch vụ nông thôn Bình Nhì) ký 

kết hợp đồng cùng các tổ chức đại diện nông dân (HTX, THT) tại 21 cánh đồng 

lớn ở 07 huyện, thị trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.624,8 ha; đã thu hoạch 

510 ha, trong đó các doanh nghiệp đã thu mua 18 ha, còn lại 492 ha nông dân 

bán ra bên ngoài (nguyên nhân do nông dân nhận tiền đặt cọc và bán cho thương 

nhân bên ngoài trước khi đến thời điểm thu hoạch theo hợp đồng ký kết). Trong 

tháng xuống giống vụ Xuân Hè với diện tích 18.971 ha ở các huyện phía Tây, 

trà lúa phát triển tốt đang trong giai đoạn đẻ nhánh; diện tích lúa gieo sạ 02 

tháng được 90.595 ha, đạt 44,6% kế hoạch năm. 



 

 2 

 Cùng với cây lúa, tháng 02/2017, cả tỉnh gieo trồng 418 ha cây bắp, lũy 

kế được 1.662 ha, tăng 3,1% so cùng kỳ, năng suất bình quân 36,3 tạ/ha, sản 

lượng đạt 4.366 tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ; cây rau đậu các loại trồng 5.096 ha, 

lũy kế 25.568 ha, tăng 9,4%, năng suất bình quân đạt 186,9 tạ/ha, tăng 3,3%, sản 

lượng 365.333 tấn, tăng 18,5%. 

 - Về chăn nuôi: tại thời điểm 01/01/2017, tổng đàn lợn của tỉnh đạt 710 

ngàn con, tăng 18,3% so cùng kỳ nhưng giá lợn hơi luôn đứng ở mức thấp, hiện 

giá lợn hơi thương lái thu mua dao động trong khoảng 28 - 33 ngàn đồng/kg, 

người chăn nuôi lỗ khoảng 600 - 800 ngàn đồng/tạ. Đàn gia cầm đạt 12,2 triệu 

con, tăng 46,7% so cùng kỳ, chủ yếu tăng ở đàn gà 65,4%; trong đó, gà thịt tăng 

64,7% (do thời gian qua dịch bệnh được khống chế, người tiêu dùng sử dụng 

nhiều, giá sản phẩm giữ mức ổn định tạo thu nhập cao nên nông hộ tích cực phát 

triển và mở rộng quy mô đàn). 

- Về thủy sản: diện tích thả nuôi thủy sản các loại trong tháng đạt 1.140 

ha; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 7.679 ha (giảm 3,2% so cùng kỳ), thủy sản nước 

ngọt nuôi được 3.903 ha (tăng 2% so cùng kỳ), thủy sản nước mặn, lợ nuôi được 

3.776 ha (giảm 8% so cùng kỳ). Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 17.301 

tấn, giảm 3,9% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 35.906 tấn (tăng 3,9% so cùng kỳ), 

trong đó: sản lượng thu hoạch nuôi ước đạt 22.347 tấn (tăng 5,8 % so cùng kỳ), 

sản lượng khai thác đạt 13.559 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Hiện có 6,55 ha 

tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh ở huyện Tân Phú Đông bị bệnh do thời tiết 

thay đổi đột ngột; đã cấp phát 3.170 kg TCCA để xử lý môi trường nuôi. 

Tình hình thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ điṇh 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản: đến thời điểm báo cáo, đã khởi công đóng mới 33 

tàu (hạ thủy được 30 tàu, trong đó có 28 tàu đã đi vào hoạt động). 

b) Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 

- Về xây dựng nông thôn mới: các địa phương tiến hành rà soát đánh giá 

lại tình hình, tiến độ và khả năng đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã phấn đấu 

đạt chuẩn năm 2017 theo Bộ tiêu chí mới được ban hành theo Quyết định 

1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, huyện 

Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông đang rà soát, đánh giá lại hiện trạng, xây 

dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp để thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới. 

- Về công tác thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn: trình Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí lập dự án dẫn nước ngọt 

từ vùng phía Tây của tỉnh qua kênh Chợ Gạo và thực hiện Chương trình nước 

sạch và vệ sinh môi trường. Nghiên cứu ban hành các chủ trương: đầu tư các 

cống điều tiết bảo vệ vùng sản xuất thanh long tại vùng dự án Bảo Định trên địa 

bàn huyện Chợ Gạo, đầu tư các tuyến ống chuyển tải cấp nước cho các huyện 

phía Đông, đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi trong ô bao bảo vệ vườn cây ăn 

trái thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Khởi công xây 

dựng công trình tuyến ống chuyển tải cấp nước D315 HDPE trên đường tỉnh 

877B, đoạn từ bến đò Tân Xuân, xã Tân Phú đến Trạm Cấp nước xã Phú Thạnh 
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(khoảng 4,1 km) với tổng vốn đầu tư khoảng 11 tỷ đồng để bổ cấp, hòa mạng 

nước ngọt từ Nhà máy nước BOO Đồng Tâm vượt sông cửa Tiểu vào hệ thống 

nước sinh hoạt nông thôn tại huyện Tân Phú Đông (dự kiến hoàn thành vào ngày 

28/02/2017). 

- Về giao thông nông thôn: đã có 10 địa phương hoàn thành kế hoạch năm 

2016, còn lại huyện Chợ Gạo đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 07 

công trình đang thi công. 

- Về điện nông thôn: tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện đạt 99,999% (chỉ còn 

5 hộ dân nông thôn trên địa bàn huyện Gò Công Đông chưa có điện); hiện nay, 

cả tỉnh có 419.359 hộ dân nông thôn được lắp điện kế chính. 

 2. Về phát triển sản xuất công nghiệp 

a) Sản xuất công nghiệp  

- Trong tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 12,5% 

so với tháng trước nhưng tăng 15,1% so cùng kỳ; tính chung 2 tháng đầu năm 

chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15% so với cùng kỳ, bao gồm: công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 15,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải giảm 2,5%, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khí tăng 13,2%. Có 23/33 sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản 

xuất tăng so với cùng kỳ: giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài tăng 

96,7%, thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng bột/cốm tăng 63,9%,... 

Có 10/33 sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ: dược 

phẩm khác có chứa vitamin và sản phẩm của vitamin giảm 85,1%, gạo đã xay 

xát toàn bộ hoặc sơ bộ giảm 21,8%,… 

- Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2017 so với 

tháng trước giảm 18,9% nhưng tăng 38,3% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số 

tồn kho tăng cao so với cùng kỳ như: sản phẩm gạo xay xát tăng 11,2%, thức ăn 

cho gia súc tăng 53%, sản xuất thức ăn cho thủy sản tăng 37,6%,... Bên cạnh đó 

có một số ngành có chỉ số tồn kho giảm là: sản phẩm bia đóng chai giảm 77,4%, 

sản phẩm bia đóng lon giảm 41,2%, màn bằng vải khác giảm 75,7%,… 

b) Tình hình hoạt động của các khu công nghiệp (KCN) và cụm công 

nghiệp (CCN) 

Trong tháng, tình hình hoạt động tại các khu, CCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

phát triển ổn định, các chủ đầu tư triển khai thi công hạ tầng và thu hút đầu tư 

theo kế hoạch năm 2017. Doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi 

trường, xây dựng, lao động, bảo hiểm xã hội và phòng cháy chữa cháy,... Sau 

Tết Nguyên đán, đa số các doanh nghiệp hoạt động bình thường, tỷ lệ công nhân 

trở laị làm viêc̣ cao do doanh nghiêp̣ có chính sách tốt cho người lao đôṇg như 

thưởng Tết, lì xì đầu năm, điều chỉnh lương tối thiểu c ho người lao đôṇg ,… Về 

tiến độ triển khai CCN Gia Thuận 1: UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành 

lập CCN Gia Thuận 1; chủ đầu tư đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hồ sơ 

đánh giá tác động môi trường; đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất. 

Trong tháng, không thu hút dự án đầu tư mới, tính đến nay, các KCN đã thu hút 

88 dự án (trong đó, 62 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,76 tỷ USD 
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và 3.983,6 tỷ đồng, tỷ lệ lắp đầy đạt 61,5% diện tích đất công nghiệp; các CCN 

đã thu hút 81 dư ̣án (trong đó, 08 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 4.080 tỷ đồng, 

tỷ lệ lắp đầy đạt 96,9%. Tổng số lao động trong các khu, cụm công nghiệp hiện có 

khoảng 92.800 người (trong đó có 552 lao động nước ngoài); tình hình an ninh trật 

tự tại các khu, cụm công nghiệp ổn định.  

3. Về lĩnh vực thƣơng mại và dịch vụ 

a) Về hoạt động thương mại nội địa 

- Trong thời gian Tết Nguyên đán tình hình cung cầu thị trường khá sôi 

động, nhộn nhịp. Hàng hóa được chuẩn bị chu đáo, đa dạng về chủng loại, 

phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, bao bì, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của 

người dân. Tại các điểm bán hàng bình ổn, giá bán hàng hóa thấp hơn 5% trở lên 

so với hàng hóa cùng loại tại thời điểm đăng ký nhằm kích cầu tiêu dùng. Sau 

Tết, hoạt động mua bán hàng hóa đã đi vào ổn định trở lại. Trong tháng 2, nhìn 

chung sức tiêu thụ hàng hóa giảm hơn so tháng trước, tuy nhiên một số mặt hàng 

như vàng, trang sức, hàng hóa lưu niệm, bưu phẩm… tăng ở một số thời điểm 

như ngày Thần tài, ngày Lễ tình nhân 14/2. Thị trường hoa Tết năm nay được 

bày bán giảm hơn về chủng loại so với năm trước, giá tăng bình quân từ 10 - 

20% nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng ước thực hiện được 4.557 tỷ 

đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm thực hiện 9.199,8 tỷ 

đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế ngoài nhà nước đạt 8.335 tỷ đồng, 

tăng 7,7% so cùng kỳ. 

- Về tình hình xây dựng chợ, trung tâm thương mại, tiếp tục thực hiện các 

dự án đã triển khai đầu tư trong năm 2016 như: xây mới Khu thương mại dịch 

vụ thành phố Mỹ Tho; nâng cấp, sửa chữa 3 chợ: chợ Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) 

- đang hoàn thiện, chợ Cá (Tp. Mỹ Tho) - đang chờ bố trí kinh doanh và chợ 

Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo) - đang chỉnh trang. 

b) Về du lịch 

- Dịp Tết Nguyên đán năm 2017, lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh 

tăng mạnh so với ngày thường và cùng kỳ năm 2016. Cụ thể từ ngày 25/01/2017 

đến 31/01/2017 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), khách tham quan đến Tiền 

Giang đạt 81.857 lượt, tăng 10,1% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế tăng 

10,6%, khách nội địa tăng 9,8%; doanh thu du lịch đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 22% 

so cùng kỳ. Lượng khách tập trung tại các điểm vui chơi, giải trí du lịch như: cù 

lao Thới Sơn, khu du lịch biển Tân Thành, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 

Mười và Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác. Tại các di tích: Rạch Gầm-Xoài Mút, 

Ấp Bắc, Nam Kỳ khởi nghĩa, mộ và đền thờ Thủ Khoa Huân, khảo cổ Gò 

Thành, chùa Vĩnh Tràng, đình Điều Hòa… đã đón tiếp tổng cộng 51.370 lượt 

khách đến tham quan, tăng 22,5% so với cùng kỳ.  

- Trong tháng 2/2017, khách du lịch đến trong tháng ước đạt 144,7 ngàn 

lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế 48,8 ngàn lượt khách; doanh thu dịch 

vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch 452,2 tỷ 

đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm lượt khách du lịch đến Tiền Giang ước đạt 
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286 ngàn lượt khách (tăng 9% so cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 96,6 

ngàn lượt khách (tăng 10,8%); tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, 

dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 909,1 tỷ đồng (tăng 20,4% 

so cùng kỳ), trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống chiếm 97,3%. 

c) Bưu chính viễn thông 

UBND Tiền Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam về việc triển khai xây dựng xây dựng thành phố Mỹ Tho 

trở thành thành phố thông minh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tỉnh Tiền Giang 

phát triển bền vững, sử dụng hạ tầng hiệu quả, môi trường sống thân thiện và thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài. Doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông trong tháng 

ước đạt 215,8 tỷ đồng; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 430,5 tỷ đồng (tăng 

44,6% so cùng kỳ), trong đó doanh thu viễn thông 421 tỷ đồng, tăng 45,7% so 

cùng kỳ. Trong tháng thuê bao điện thoại giảm 640 thuê bao, tổng số thuê bao có 

trên mạng đến cuối tháng 02/2017 là 145.483 thuê bao, mật độ điện thoại bình 

quân đạt 8,4 thuê bao/100 dân; thuê bao internet phát triển mới 7.576 thuê bao, 

thuê bao internet có trên mạng cuối tháng 02/2017 là 113.962 thuê bao, mật độ 

internet bình quân 6,6 thuê bao/100 dân. 

d) Về lĩnh vực vận tải 

- Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán đa số các đơn vị vận 

chuyển hành khách tại địa phương đã tiến hành tốt công tác kê khai giá (cụ thể 

giá tăng 40% giá cước cơ bản đi Tiền Giang về Bến xe Miền Tây và ngược lại); 

Riêng giá cước xe taxi Mai Linh, taxi Vina Gold và xe buýt có giá cước ổn định 

nên phát huy hiệu quả cao trong những ngày vui xuân. 

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng đạt gần 1,12 triệu tấn, lũy 

kế đạt 2,46 triệu tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân 

chuyển trong tháng đạt 102,8 triệu tấn.km, lũy kế đạt 224,3 triệu tấn.km, tăng 

2,2% so với cùng kỳ. Số lượng hành khách vận chuyển trong tháng đạt 2,94 

triệu lượt khách, lũy kế đạt 5,76 triệu lượt khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ; luân 

chuyển hành khách trong tháng đạt gần 99,3 triệu lượt khách.km, lũy kế đạt 

195,8 triệu lượt khách.km, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho 

bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng thực hiện 162,9 tỷ đồng; tính chung 2 

tháng đầu năm đạt 314,4 tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ, trong đó vận tải đường 

bộ thực hiện 198,9 tỷ đồng (tăng 2,9%). 

4. Xuất, nhập khẩu 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2017 ước đạt 212,4 triệu USD, 

lũy kế 2 tháng đầu năm 2017 kim ngạch ước đạt 413,9 triệu USD, tăng 51,7% so 

cùng kỳ (trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 300,4 triệu USD, 

tăng 63,2%). Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đạt như sau: hàng thủy 

sản đã xuất được 29.378 tấn về giá trị đạt 58,6 triệu USD (tăng 47,6%); gạo xuất 

16.684 tấn về trị giá đạt 8,3 triệu USD (giảm 2,5%); hàng rau quả xuất 670 tấn, 

trị giá đạt 1,2 triệu USD (giảm 30,2%); hàng dệt, may xuất 15 triệu cái, giá trị 

đạt 85,4 triệu USD (tăng 71,5%)... 

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2017 thực hiện 72 triệu USD, 
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lũy kế 2 tháng đầu năm kim ngạch ước đạt 149,3 triệu USD, giảm 11,6% so 

cùng kỳ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 117,7 triệu USD, giảm 16,9% so 

cùng kỳ; một số mặt hàng nhập chính như: nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày trị 

giá 53,1 triệu USD, kim loại thường khác 43,9 triệu USD, thức ăn gia súc và 

nguyên liệu 20,1 triệu USD, vải các loại 16 triệu USD... 

5. Về giá cả, tiêu dùng và quản lý thị trƣờng 

- Về giá cả: trong dịp Tết Nguyên đán không xảy ra tình trạng tăng giá đột 

biến, giá cả thị trường hàng hóa cơ bản ổn định. Riêng giá thịt lợn tăng cao (18-

50%) từ ngày 26 đến 29 âm lịch trong khi giá lợn hơi các thương lái thu mua tại 

các hộ chăn nuôi lại giảm mạnh. Trong những ngày cận Tết sức mua tăng 30- 

40% so với ngày thường, riêng siêu thị Coop.Mart sức mua tăng khoảng 4 lần so 

ngày thường, ngày 27/01 (30 Tết) sức mua “giảm nhiệt” (thịt lợn, gà, hải sản...)  

nhưng giá vẫn cao hơn 10-30% so ngày thường; đến ngày 29/01 (mùng 2 Tết) 

giá cả cơ bản trở lại bình thường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2017 tăng 

0,24% so với tháng trước, tăng 4,1% so với tháng 01/2016. So với tháng trước, 

có 7/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, gồm: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật 

liệu xây dựng tăng 0,4%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,36%, đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,35%... có 3/11 nhóm hàng ổn định và 1 nhóm hàng chỉ số giá 

giảm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,41% so tháng trước. 

- Về kiểm tra, kiểm soát thị trường: trong tháng đã kiểm tra 209 vụ, xử 

phạt 45/53 vụ vi phạm, thu phạt thành tiền 196 triệu đồng. Lũy kế đã kiểm tra 

217 vụ, xử phạt 98/59 vụ vi phạm (53 vụ tồn của năm trước), thu phạt 311,2 

triệu đồng. 

6. Thu, chi ngân sách 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2017, ước đạt 

640 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

ước đạt 1.446,7 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán năm 2017, tăng 2,9% so cùng kỳ. 

Trong đó, thu nội địa lũy kế ước đạt 1.378,6 tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán năm 

2017, tăng 2% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu lũy kế đạt hơn 68 tỷ 

đồng, đạt 19,4% dự toán năm 2017, tăng 23,8% so cùng kỳ. 

- Tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng thực hiện 358 tỷ đồng; lũy kế 

thực hiện 1.127,5 tỷ đồng (đạt 13% dự toán năm 2017, bằng 60,9% so cùng kỳ), 

trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện 164,6 tỷ đồng, đạt 6,3% dự toán năm 

2017, bằng 27,8% so cùng kỳ. 

7. Tín dụng, ngân hàng 

- Về công tác huy động vốn: công tác huy động vốn của các ngân hàng 

tiếp tục thuận lợi, nguồn vốn huy động tăng trưởng so với tháng trước. Tính đến 

cuối tháng 02/2017, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 48.815 tỷ đồng, 

tăng 957 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 2%) so với tháng 01/2016; so với cùng kỳ tăng 

10.349 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 26,9% 

- Về công tác tín dụng: thời điểm sau Tết, nhu cầu vốn vay của các thành 

phần kinh tế giảm, trong đó, giảm mạnh nhất là vốn ngắn hạn do thu hồi được 
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vốn kinh doanh sau Tết nên đã trả nợ vay ngân hàng. Tính đến cuối tháng 

02/2017, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 35.560 tỷ đồng, giảm 71 tỷ so với 

tháng 01/2017, tỷ lệ giảm 0,2%; so với cùng kỳ tăng 6.987 tỷ, tỷ lệ tăng 24,5%. 

Nợ xấu đến ngày 10/02/2017, chiếm 0,66% trên tổng dư nợ với số dư là 233 tỷ 

đồng, tăng 10 tỷ đồng so tháng trước, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,04% so với cuối tháng 

01/2017. 

8. Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể 

a) Về phát triển doanh nghiệp  

- Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 37 doanh nghiệp với tổng 

vốn đăng ký là 75 tỷ đồng, trong đó có 26 Công ty TNHH với vốn đăng ký là 67 

tỷ đồng; bên cạnh đó còn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 07 chi 

nhánh và 01 văn phòng đại diện. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn 

tỉnh có 88 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 215,4 tỷ đồng, 

giảm 6,4% về số doanh nghiệp nhưng tăng 23,7% về vốn đăng ký so cùng kỳ 

(vốn đầu tư bình quân là 2,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ); 

có 29 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm là 382,5 tỷ đồng, 

tăng 20,8% về số doanh nghiệp và 56,8% về số vốn tăng thêm so với cùng kỳ; 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 17 chi nhánh và 01 văn phòng đại diện, 

tăng 03 chi nhánh và giảm 03 văn phòng đại diện so với cùng kỳ. 

- Tính đến 31/01/2017, toàn tỉnh có 3.962 doanh nghiệp đang hoạt động 

với tổng vốn đăng ký 46.057 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng cũng có 08 doanh 

nghiệp và 02 chi nhánh chấm dứt hoạt động; lũy kế hai tháng đầu năm 2017, đã 

có 14 doanh nghiệp và 03 chi nhánh chấm dứt hoạt động, giảm 08 doanh nghiệp 

và 03 chi nhánh so với cùng kỳ. Nghiên cứu, xem xét chỉ đạo tạm dừng việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử Game bắn cá. 

b) Kinh tế tập thể 

Toàn tỉnh hiện có 01 liên hiệp HTX và 94 HTX, quỹ tín dụng nhân dân và 

541 tổ hợp tác (trong đó có 418 tổ hợp tác kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực theo 

đúng Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; các THT còn lại chỉ 

hoạt động theo mùa vụ) hoạt động trên các lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại và dịch vụ,… Hiện có 11 hợp tác xã ngưng hoạt động, tăng 

37,5% so với cùng kỳ.  

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ 

TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG 

1. Khoa học công nghệ 

Nghiêṃ thu kết thúc và chuyển giao các đơn vị ứng dụng 02 đề tài; lũy kế 2 

tháng đầu năm đã nghiệm thu kết thúc 04 đề tài, kiểm tra tiến độ 02 đề tài. Hoàn 

chỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Tổ 

chức 02 lớp tập huấn về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho UBND huyện Gò Công Tây. Xem xét 

chấp thuận hiệp y cho các doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 
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2016. Về công tác đo lường chất lượng, tổ chức 01 cuộc kiểm tra về đo lường, 

chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 25 cơ sở kinh doanh xăng 

dầu, thiết bị điện, điện tử; kết quả lập biên bản vi phạm về đo lường đối với 05 cơ 

sở kinh doanh xăng dầu và xử lý theo quy định pháp luật, ban hành 05 thông báo 

tạm dừng hoạt động và 03 thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa. Lũy kế, đã 

kiểm tra 79 cơ sở, trong đó 54 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và 25 cơ 

sở kinh doanh xăng dầu, thiết bị điện, điện tử; lập 6 biên bản vi phạm hành chính.  

2. Giáo dục và đào tạo 

Hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, tổ chức Hội nghị sơ kết học 

kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016 - 

2017; tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học. Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm 2017, đoàn Tiền Giang đạt 5 giải (2 giải ba, 3 

giải khuyến khích), xếp hạng 61/70 đơn vị dự thi toàn quốc, xếp hạng 8/13 các 

tỉnh vùng ĐBSCL. Hướng dẫn tổ chức dạy học học kỳ II và ôn tập thi THPT 

Quốc gia năm 2017. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 của 

Trường ĐH Tiền Giang là 1.900, trong đó ĐH là 1.300 chỉ tiêu với 15 ngành; 

CĐ là 600 chỉ tiêu với 11 ngành đào tạo; Trường ĐH Tiền Giang đã liên hệ với 

53 trường THPT (31 trường tại Tiền Giang và 22 trường tại Bến Tre) để xác 

định thời gian thực hiện tư vấn tuyển sinh. 

3. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Các 

chương trình mục tiêu Y tế thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra, công tác Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình - Chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn giữ vững tiến độ theo 

kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh được thường xuyên theo dõi, giám 

sát. So với cùng kỳ, có 9 bệnh giảm (thương hàn, tiêu chảy, viêm não vi rút, 

viêm gan vi rút, uốn ván không phải sơ sinh, sởi, cúm, tay chân miệng, bệnh do 

liên cầu lợn ở người); có 3 bệnh tăng (quai bị, liệt mềm cấp nghi bại liệt, thuỷ 

đậu) và những bệnh khác tương hoặc không xảy ra. Về công tác phòng chống 

sốt xuất huyết: trong tháng ghi nhận 185 cas, cộng dồn 372 cas (giảm 21,4% so 

cùng kỳ) không xảy ra tử vong. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: trong tháng 

xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở ăn uống trên địa bàn thị xã Gò Công 

với 11 người người mắc, không có tử vong; nguyên nhân nghi ngờ thức ăn 

nhiễm vi sinh.  

- Về công tác khám chữa bệnh: tình hình khám chữa bệnh tại các tuyến 

tương đối ổn định, hiện tại vẫn còn quá tải cục bộ về khám bảo hiểm y tế ngoại 

trú. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân trong toàn tỉnh trong tháng 

02/2017 đạt 109%. So với cùng kỳ năm 2016, tổng số lần khám bệnh tăng 2,8%, 

tổng số người điều trị nội trú tăng 8,1%, tổng số ngày điều trị nội trú tăng 7,6%. 

4. Lao động việc làm, công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối 

với ngƣời có công 

- Về công tác lao động, việc làm: phần lớn doanh nghiệp có công nhân trở 

lại làm việc sau Tết đạt từ 97% trở lên; xử lý dứt điểm 02 vụ ngừng việc tập thể 

tại Công ty May mặc Eco Tank (thị xã Cai Lậy) và Công ty Thới Long (huyện 
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Gò Công Tây) xảy ra thời điểm trước Tết Nguyên đán. Giải quyết dứt điểm đối 

với tình hình sử dụng lao động nước ngoài chưa có Giấy phép lao động đang có 

chiều hướng gia tăng tại Công ty Dụ Đức Việt Nam, KCN Tân Hương. Giới 

thiệu việc làm cho 314 lượt lao động (lũy kế 698 lao động), trong đó có 257 lao 

động có được việc làm ổn định (lũy kế 545 lao động). Trong tháng có 18 lao 

động xuất cảnh lao động sang Nhật Bản, lũy kế đã có 28 lao động xuất cảnh lao 

động sang Nhật Bản đạt 18,7% kế hoạch năm 2017). 

- Về công tác giảm nghèo: chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2016; xây dựng Kế hoạch thực hiện 

giảm nghèo năm 2017; nghiên cứu phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017 theo 

kết quả điều tra mới. 

- Về chính sách đối với người có công: lập kế hoạch vận động quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa và xây sửa nhà tình nghĩa năm 2017, cụ thể vận động quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa 10 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 265 ngôi nhà tình nghĩa từ nguồn vận 

động. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu điều dưỡng đối với người có công 

với cách mạng năm 2017 với số tiền 14,86 tỷ đồng. 

5. Văn hoá, thể thao 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, gắn với mừng xuân Đinh Dậu năm 2017; kỷ niệm 30 năm Ngày 

thành lập lại thị xã Gò Công (16/02/1987-16/02/2017); kỷ niệm 146 năm Ngày 

hy sinh của Tứ kiệt Cai Lậy (14/02/1871-14/02/2017). Tổ chức Giải Vô địch Võ 

Cổ truyền Tiền Giang năm 2017; chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT  ĐBSCL năm 

2017, tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2017; các đội tuyển, đội trẻ tiếp tục tập 

luyện theo giáo án năm 2017. 

 6. Tài nguyên và môi trƣờng 

Đã hoàn thành công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính huyện Chợ Gạo 

và Gò Công Đông; phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đối với 05 công trình. Cấp 09 giấy phép về tài nguyên nước và hành nghề khoan 

nước dưới đất; lũy kế đã cấp 2.409 giấy phép, trong đó có 1.330 giấy phép còn 

hiệu lực. Tiếp tục xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện thủy vi phạm khai thác 

cát, sỏi lòng sông tại kênh Xáng Cụt (dự kiến hoàn thành vào ngày 19/3/2017). 

Nhắc nhở Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang thực hiện 

các nội dung tồn đọng trong văn bản kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường. 

Đề nghị Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường cho ý kiến về báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy giấy Đại Dương.  

III. QUỐC PHÕNG, AN NINH  VÀ NỘI CHÍNH 

1. Về quốc phòng, an ninh 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; duy trì nghiêm túc các ca kíp trực đúng theo quy định. Tổ chức luyện tập các 

phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ được 515 cuộc; tiến hành 

kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán đối với các 
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huyện, thành, thị và các đơn vị được 16 cuộc; theo dõi, quản lý, nắm chắc tình 

hình trên không, trên biển và trong nội địa, nhất là tình hình an ninh chính trị - trật 

tự an toàn xã hội ở các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. 

- Tình hình an ninh chính trị ổn định tuy nhiên tình hình người dân tập 

trung kéo đến các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương và cấp tỉnh để khiếu 

nại còn xảy ra (trong tháng, có 51 lượt người đi khiếu kiện); tình hình người dân 

tập trung lều trại bên hông cổng KCN Long Giang tiếp tục xảy ra. Thực hiện tốt 

công tác nắm tình hình ngoại biên, nội địa; giám sát chặt chẽ các đối tượng quản 

lý nghiệp vụ, cơ hội, chính trị; kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh 

chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong tháng phạm tội về trật tự xã hội tiếp tục được 

kiềm chế, kéo giảm so với tháng trước xảy ra 65 vụ, giảm 13,3%, làm chết 05 

người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; điều tra khám phá ban đầu 29 

vụ (đạt 44,6%), xử lý 33 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 160 triệu đồng. 

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 

tiêu chí so với tháng trước, xảy ra 31 vụ (giảm 24,39%), làm chết 22 người 

(giảm 15,38%), bị thương 19 người (giảm 26,9%); tai nạn giao thông thủy 

không xảy ra. Cháy xảy ra 05 vụ (tăng 01 vụ so với tháng trước), tài sản thiệt hại 

trị giá khoảng 791 triệu đồng (không gây thiệt hại về người).  

2. Thanh tra 

Trong tháng 02/2017, đã tổ chức triển khai 05 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch, tăng 03 cuộc so với cùng kỳ (lũy kế từ đã triển khai 18 cuộc, trong đó có 

10 cuộc theo kế hoạch). Nội dung thanh tra trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, 

tài chính và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; về tiến độ: đang tiến 

hành nghiệp vụ. Trong tháng đã ban hành 02 kết luận thanh tra với tổng số tiền 

vi phạm hơn 1,35 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước 84,3 triệu đồng, xử 

lý khác số tiền 1,27 tỷ đồng và xử lý hành chính 04 cá nhân. Tổ chức thực hiện 

290 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 668 tổ chức, cá nhân; qua công 

tác kiểm tra phát hiện 481 trường hợp vi phạm; cảnh cáo, nhắc nhỡ 132 vụ, đã 

ban hành 76 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 

405,8 triệu đồng, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 273 vụ. Về công tác nhận 

và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: nhận 14 đơn, trong đó có 08 đơn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh (lũy kế từ đầu năm là 20 đơn); kết quả 

đã giải quyết 07/20 đơn khiếu nại, tố cáo đạt 35%.  

3. Tƣ pháp 

Ngành chức năng đã thực hiện thẩm định kịp thời 02 dự thảo quyết định 

quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, đất đai, lũy kế đã thẩm định 07 văn bản; góp 

ý 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), lũy kế đã góp ý 10 văn bản; 

cập nhật 81/81 VBQPPL (24 nghị quyết và 57 quyết định) vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật. 

4. Về lĩnh vực cải cách hành chính, nội vụ và ngoại vụ 

a) Công tác cải cách hành chính và nôị vu ̣ 

Nghiên cứu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông; điều lệ Công ty TNHH MTV khai thác 
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công trình thủy lợi Tiền Giang; xếp hạng 07 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

thành phố Mỹ tho và chủ trương về thực hiện kiểm tra cơ quan chuyên môn năm 

2017. Chuẩn bị triển khai thực hiện đề án chuyển Trung tâm Giống nông nghiệp 

sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, Trung tâm Khuyến nông thực hiện 

cơ chế đặt hàng. Về công tác cải cách hành chính : công bố kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016; yêu cầu các 

Sở Tư pháp, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ xây 

dựng dự thảo các tiêu chí thi đua chuyên đề Đẩy mạnh CCHC năm 2017. 

b) Công tác ngoaị vu ̣ 

 Trong tháng, đã chấp thuận 02 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công 

tác nước ngoài, 02 lượt công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng; tiếp 04 

đoàn khách nước ngoài đến tỉnh làm việc và tham quan. Tỉnh đã tiếp và làm việc 

với đoàn Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung trao 

đổi hợp tác trong công tác đào tạo. Tổ chức đoàn thăm và chúc tết các hội thân 

nhân kiều bào, các hộ thân nhân Việt kiều tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, 

UBND tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận 06 khoản viện trợ với tổng kinh phí là 3,1 tỷ 

đồng; xem xét, chấp thuận chủ trương cho Trường Đại học Tiền Giang tiếp nhận 

trợ giảng tiếng Anh Chương trình Fulbright năm học 2017-2018. 

 

Phần II 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2017 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra trong Kế 

hoạch hành động số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 18/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh và 

địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp 

- Về công tác thủy lợi nội đồng: tiếp tục theo dõi mực nước nội đồng các 

vùng dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Vận hành đồng bộ các 

công trình phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân và lúa Xuân Hè; thường xuyên 

theo dõi diễn biến mặn và tình hình nước sinh hoạt ở các huyện phía Đông. Xây 

dựng mô hình kè giữ lục bình phòng sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở các huyện, thị 

phía Tây.  

- Về trồng trọt: tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân và tình 

hình sản xuất lúa Xuân Hè; cán bộ kỹ thuật tiếp tục bám sát đồng ruộng, nắm 

chắc diễn biến của các loại dịch hại trên các trà lúa, kịp thời khuyến cáo nông dân 

sử dụng các giải pháp quản lý. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt dự 

kiến đạt 18.287 ha với sản lượng thu hoạch 238.101 tấn; diện tích gieo trồng cây 

rau, đậu các loại dự kiến đạt 1.324 ha với sản lượng thu hoạch 55.512 tấn.  
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- Về chăn nuôi: kiểm tra, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

ở các địa phương và có giải pháp khống chế kịp thời; nhân rộng mô hình “Điểm 

kinh doanh thịt heo được kiểm soát chất cấm”. Xây dưṇg đề án “Phát triển vịt 

biển và các loại thực vật sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thích nghi biến đổi khí 

hậu - xâm nhiễm mặn” tại các huyện phía Đông; đề án chuỗi liên kết từ sản xuất 

đến tiêu thụ theo hướng an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 

2017-2020. 

- Về thủy sản: tiếp tục theo dõi tình hình nuôi, trồng và bệnh trên các loài 

thủy sản; điều tra sản lượng khai thác ven bờ tại huyện Gò Công Đông và quan 

trắc vùng nuôi thủy sản. Theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển 

thủy sản. Sản lượng thủy sản nuôi trồng dự kiến đạt 11.953 tấn; khai thác dự 

kiến đạt 9.641 tấn. 

2. Lĩnh vực công nghiệp 

 Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp vận 

động kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp; đẩy nhanh công 

tác tiếp nhận dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp; theo dõi tiến độ xây dựng 

CCN Gia Thuận 1. Xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án 

Công ty TNHH Sợi MeKong (KCN Long Giang) và cấp Giấy chứng nhâṇ đăng 

ký đầu tư điều chỉnh cho 03 doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp. Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho các 

doanh nghiệp. Theo dõi tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện xử lý các 

trường hợp gây rối làm mất trật tự trong các khu, cụm công nghiệp. Nghiên cứu 

hướng tuyến công trình đường dây 110 KV mạch 2 Cần Đước - Gò Công - Trạm 

220 KV Mỹ Tho. Phấn đấu đạt chỉ số sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

tháng 03/2017 tăng 15,3% so cùng kỳ. Yêu cầu UBND thành phố Mỹ Tho, Sở 

Tài chính sớm xác định giá trị còn lại của hệ thống xử lý nước thải CCN Tân 

Mỹ Chánh, để làm cơ sở bàn giao giữa UBND thành phố Mỹ Tho và Công ty 

Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang. 

 3. Lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ  

 Hoàn chỉnh nghị quyết về phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ tỉnh 

Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng phương án về 

mức giá dịch vụ sử dụng diện tích tại các chợ trên địa bàn tỉnh và mô hình điểm 

10 chợ về trật tự - vệ sinh - môi trường. Tổ chức khảo sát tour du lịch Tân 

Phước bằng đường thủy và đường bộ; tham gia Ngày hội du lịch Tp. HCM diễn 

ra từ ngày 23-26/3/2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng xã hội tháng 3/2017 dự kiến đạt 4.570 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ. 

Khách du lịch đến tỉnh dự kiến đạt 140.000 lượt khách, tăng 3,7% so cùng kỳ, 

trong đó khách quốc tế đạt 48.000 lượt, tăng 2%.  

4. Thu, chi ngân sách  

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I/2017 dự kiến đạt 

2.131,5 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán năm 2017, tăng 3,6% so cùng kỳ. Trong đó, 

thu nội địa dự kiến đạt 2.044 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán năm, tăng 3,6% so cùng 
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kỳ (riêng thu từ xổ số kiến thiết dự kiến đạt 650 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán năm, 

tương đương cùng kỳ) và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu dự kiến đạt 87,5 tỷ 

đồng, đạt 26,6% dự toán năm, tăng 4,5% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Nhà 

nước trong quý I dự kiến thực hiện 2.000 tỷ đồng (đạt 21,5% dự toán năm, bằng 

75,3% so cùng kỳ), trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện 500 tỷ đồng, đạt 

15,8% dự toán năm, bằng 61,4% so cùng kỳ. 

5. Tài chính - tín dụng  

Trong tháng 3/2017, hệ thống các chi nhánh ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01/2017/CT-NHNN và Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng. Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát 

sinh. Tăng cường chất lượng thẩm định, thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất 

lượng món vay. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các 

tổ chức tín dụng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các máy 

ATM và giải đáp thắc mắc của khách hàng theo đường dây nóng đã cung cấp. 

- Thực hiện tốt các chương trình tín dụng được chỉ định của Chính phủ đối 

với người nghèo; thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ lãi suất, cho vay 

phát triển thuỷ sản; tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn… 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, các Ngân hàng phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới cần tổ chức tiếp 

cận, hỗ trợ nhằm giúp các xã sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc 

biệt là các xã dự kiến ra mắt trong năm 2017. 

 6. Thu hút đầu tƣ, phát triển doanh nghiệp  

Dự kiến tháng 3 năm 2017 tỉnh thu hút được 3 dự án mới (1 dự án có vốn 

đầu tư trong nước, 2 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 415 tỷ đồng và 03 

dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm 832,5 tỷ đồng; nâng tổng vốn đầu 

tư dự kiến thu hút trong tháng 3 năm 2017 là 1.247,5 tỷ đồng. 

II. VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, CÁC 

VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG 

1. Lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo 

- Về lĩnh vực khoa học và công nghệ: thẩm định nội dung thuyết minh đề 

tài: Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật có ích để xử lý đáy ao và nước 

ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Tân Thạnh - huyện Tân Phú Đông; Phân lập, 

tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn. Nghiệm thu kết 

thúc 07 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 - Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật dành 

cho học sinh trung học cấp quốc gia tại Vũng Tàu; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh THCS. Xây dựng kế hoạch, phương án bàn giao 4 trường trung cấp 
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chuyên nghiệp về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. Hướng dẫn các 

trường học xây dựng tủ sách địa phương; triển khai thực hiện dự án mắt học 

đường năm 2017. Phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 

2017 vào ngày 04/3/2017 và tổ chức đoàn tư vấn tuyển sinh đến các trường THPT 

để tư vấn học sinh các thông tin về ngành nghề tuyển của trường ĐH Tiền Giang. 

2. Lĩnh vực y tế 

Tăng cường giám sát phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp nghi nhiễm 

Ebola, viêm đường hô hấp cấp do Corona virus mới (MERS-CoV) và bệnh sốt 

vàng xâm nhập. Thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, thủy đậu, quai bị, sởi, sốt rét ngoại lai tại các tuyến; phát hiện sớm 

và xử trí kịp thời nhằm giảm thiểu ca mắc và lây truyền bệnh trong cộng đồng. 

Tiếp tục thực hiện tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại 173 trạm y tế xã 

phường, thị trấn vào ngày 25 - 30 hàng tháng. 

3. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục thực hiện chuyên trang xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Ấp 

Bắc; tổ chức các đoàn giám sát nhằm nâng chất các danh hiệu văn hóa trong 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Giồng Dứa và 50 năm Chiến 

thắng Ba Rài. Tổ chức các hoạt động Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 và hướng 

dẫn các địa phương tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2017. Tập trung kiểm 

tra các điểm kinh doanh game bắn cá và karaoke di động. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN 

ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận quản lý công tác giáo dục nghề nghiệp 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra phê duyệt danh sách đưa người có công đi 

điều dưỡng tập trung cho các huyện Gò Công Đông, Cái Bè, Cai Lậy, Tx. Gò 

Công và Tp.Mỹ Tho; thẩm định hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt I/2017. 

- Điều tra, rà soát lập danh sách trẻ em có biểu hiện bệnh tim; sứt môi hở 

hàm ếch; cơ xương khớp, tay chân khoèo, để có kế hoạch đề nghị các nhà tài trợ 

khám sàng lọc và hỗ trợ kinh phí điều trị. Ban hành kế hoạch phòng, chống mại 

dâm năm 2017 trên địa bàn Tiền Giang. 

 4. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng  

UBND các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho lập danh sách các thửa đất 

công đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. Rà soát, thống nhất lại chỉ tiêu sử dụng 

đất phân bổ cho các huyện: Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công đến 

năm 2020. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật 

trong thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước dưới đất, khoáng sản năm 

2017. Tổ chức thẩm định, phê duyệt các báo cáo ĐTM và dự án cải tạo phục hồi 

môi trường. 

III. VỀ QUỐC PHÕNG, AN NINH VÀ NỘI CHÍNH 

1. Quốc phòng, an ninh 



 

 15 

Tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện, triển khai thực hiện các kế 

hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, 

các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tấn 

công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh, trật tự. Duy trì thực 

hiện nghiêm các nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), theo dõi, quản lý, 

nắm chắc tình hình trên không, trên biển và nội địa, nhất là tình hình an ninh 

chính trị - trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công 

nghiệp, kịp thời phát hiện, xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động bất 

ngờ. Theo dõi các đơn vị tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, khung huấn 

luyện chiến sĩ mới và nắm tình hình việc tổ chức huấn luyện ngoại khóa đối với 

chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017. 

2. Lĩnh vực thanh tra, tƣ pháp, nội vụ và ngoại vụ 

- Về lĩnh vực thanh tra: các tổ chức thanh tra khẩn trương tiến hành triển 

khai, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt và tiếp tục 

tiến hành nghiệp vụ thanh tra các cuộc đã triển khai. 

- Về lĩnh vực tư pháp: nghiên cứu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017, Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật và nghiệp vụ pháp chế năm 2017 cho đội ngũ cán bộ pháp chế trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang.  

- Về lĩnh vực nội vụ: nghiên cứu thẩm định, cho phép thành lập, giải thể, 

sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể hội; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải 

cách hành chính năm 2016; ban hành Kế hoạch Phát động chuyên đề thi đua 

CCHC 2017. 

- Về liñh vưc̣ ngoaị vu ̣ : xử lý các đề xuất về xuất nhập cảnh, xử lý việc 

ngư dân bị bắt ở nước ngoài, giải quyết về công tác lãnh sự (nếu có). Xem xét 

tiếp nhận tài trợ của Trường đại học Quốc gia Changwon (Hàn Quốc). 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm trong tháng 03 năm 2017 của tỉnh Tiền Giang./. 

 

Nơi nhận: 
- VPCP (Hà Nội và TP.HCM); 

- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;                                                    

- Bộ Tư lệnh Quân khu 9; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- CT, các PCT; 

- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, 

UBMTTQ tỉnh;                                                                     

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;                                                                      

- VPUB: CVP, các PCVP; các phòng NC; 

Ban.TCD; 

- Lưu VT, P.TH (Cương). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC: 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU  

 

Các chỉ tiêu ĐVT 
KH 

2017 

Tháng 

02/2017 

2 tháng 

2017 

2 tháng 2017 so 

với (%) 

KH 

2017 

Cùng kỳ 

2016 

1.  Sản lượng thủy sản Tấn 243.100 17.301 35.906 14,8 103,9 

2. Chỉ số sản xuất CN %         115 

3. Số doanh nghiệp 

thành lập mới 
DN 640 37 88 13,8 93,6 

4. Tổng mức hàng 

hóa bán lẻ và doanh 

thu dịch vụ 

Tỷ đồng 56.500 4.557 9.200 16,3 107,3 

5. Xuất - nhập khẩu             

    - Xuất khẩu Tr.USD 2.350 212,4 413,9 17,6 151,7 

    - Nhập khẩu Tr.USD 1.300 72 149,3 11,5 88,4 

6. Thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn 
Tỷ đồng 7.045 640 1.446,6 20,5 102,9 

    Tr.đó: Thu nội địa Tỷ đồng 6.695 610 1.378,6 20,6 102,0 

7. Chi ngân sách Tỷ đồng 8.661,70 358,0 1.127,5 13,0 60,9 

 Tr.đó: Chi đầu tư PT Tỷ đồng 2.620,20 120 164,6 6,3 27,8 

8. Khách du lịch  10
3
 lượt 1.827 144,7 286 15,7 109,0 

Tr.đó: khách quốc tế 10
3
 lượt 654,5 48,8 96,6 14,8 110,8 

 


