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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh phấn
đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 lần lượt 7% và 7,5%,
với 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Để góp phần đưa kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình
phục hồi kinh tế của cả nước, lấy lại đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt,
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm an toàn
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân Huấn luyện và phát động phong trào thi đua
trong huấn luyện năm 2022.
Tại lễ ra quân, các đơn vị được quán triệt về kế hoạch, xác định các nội dung, chỉ tiêu, yêu
cầu công tác huấn luyện năm 2022. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ
huy các cấp phấn đấu đảm bảo quân số tham gia huấn luyện; chuẩn bị và đảm bảo mọi mặt
cho huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; phấn đấu
100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá - giỏi trong huấn luyện; 100% cán bộ quản lý, huấn luyện và
chiến sĩ mới đều hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ông Liêu Hoàng Thông giữ chức Giám đốc Công ty Bảo Việt Đồng Tháp
Ông Liêu Hoàng Thông, sinh ngày 14/7/1969; công tác tại Công ty Bảo Việt Đồng Tháp
từ ngày 01/3/1990; giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/3/2000 đến ngày 31/12/2019.
Ông được giao làm Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo Việt Đồng Tháp từ ngày 01/10/2020
đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc.
Trong 02 năm đảm nhiệm vai trò phụ trách Công ty, ông Liêu Hoàng Thông đã điều hành,
quản lý hiệu quả trong việc tăng doanh thu các sản phẩm thế mạnh như: Bảo hiểm tài sản, Bảo
hiểm hàng hóa, kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường xe cơ giới v.v.. Hiệu quả quy ước lũy kế từ năm
2020 – 2021 đạt 14,3 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kết luận 250-KL/TU
Thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá
XI về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái
cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, ngày 28/02/2022,
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện.
Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan
chủ động xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai
phù hợp, bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng năm, đảm bảo thực hiện mang
lại hiệu quả thiết thực. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Giai đoạn 2015 – 2021, tinh giản 1.999 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
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Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2021, tỉnh đã sắp
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và giảm
25 phòng thuộc sở, 07 chi cục và tương đương.
Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị
định số 120/2020/NĐ-CP, giai đoạn từ năm 2015 - 2021 tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất và giảm
được 181 đơn vị sự nghiệp công lập. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Không để hình thành “điểm nóng” về ma túy
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân
trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ
phát triển kinh tế xã hội và phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019 (khi dịch Covid-19
chưa bùng phát); không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn;
tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 75%; chuyển hóa đạt 60% địa bàn trọng
điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Mời xem chi tiết tại đây.

2
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949

3
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

