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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3)
Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 03/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2022), Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
tỉnh nhà.
Trong thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ: “Tận đáy lòng mình, tôi luôn cảm kích
trước những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ thời bình. Có đến tận nơi, mới thấy hết
những nỗi vất vả, khó khăn của các lực lượng nơi tuyến đầu. Các chốt biên phòng vừa được
xây dựng vẫn chưa che hết nắng gió vùng biên. Ngày lễ, tết thường xuyên phải gác lại niềm
vui đoàn viên sum họp vì sự bình yên của cộng đồng”. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tổng thể quy hoạch quốc
gia để phấn đấu trình Chính phủ xem xét, thông qua trong tháng 7/2022, trình Quốc hội khóa
XV phê duyệt tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng đề cương và khảo sát, đánh giá hiện trạng. Dự kiến trong
tháng 11/2022 sẽ hoàn thành quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm
nhìn đến năm 2050, xác định 03 tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới, đó là phát triển dựa
trên những ưu thế riêng có, là một đối tác không thể thiếu trong tứ giác diệu kỳ (An Giang,
Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp), phát triển dựa trên cung kinh tế và du lịch của Thành phố
Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long – Phnôm Pênh. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Trao quyết định cán bộ Hội Chữ Thập đỏ, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với
ông Lê Văn Luỹ (sinh ngày 30/12/1962) - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh từ ngày
01/3/2022, đồng thời trao quyết định giao ông Ngô Văn Nâu – Phó Trưởng ban Quản lý Khu
Kinh tế tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của đơn vị cho đến khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Nguyễn
Trọng Tịnh (sinh ngày 20/8/1963) – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh từ ngày 01/3/2022, đồng
thời giao ông Võ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phụ trách điều hành hoạt
động của đơn vị cho đến khi Hội Chữ Thập đỏ tỉnh thực hiện xong quy trình, thủ tục bầu Chủ
tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh theo quy định. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tặng Bằng khen cho Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu trao Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh cho tập thể Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và 03 cá nhân
đã có thành tích xuất sắc cấp cứu thành công bệnh nhân sốc nặng do vết thương thấu ngực,
nguy cơ tử vong rất cao.
1
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
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu biểu dương và ghi nhận sự tận tâm của
tập thể Khoa Ngoại tổng hợp, cũng như Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong suốt thời gian
qua đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đẩy nhanh tiến độ thành lập Bệnh viện Sản Nhi Đồng Tháp
Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương thống nhất thành lập và xây dựng Bệnh
viện Sản Nhi Đồng Tháp, nhằm tạo điều kiện tốt hơn để chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe
bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh; đồng thời giao các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh hồ sơ, thủ tục thành lập cũng như về đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi
Đồng Tháp, trong đó nghiên cứu kỹ và lựa chọn phương án mặt bằng xây dựng công trình phù
hợp, đảm bảo các điều kiện để Bệnh viện hoạt động độc lập. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản với Công ty Wincommerce
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Wincommerce là đơn vị thành viên của
Tập đoàn Masan, hoạt động lĩnh vực bán lẻ, với hơn 100 siêu thị và 2.700 cửa hàng tiện ích.
Đến năm 2025, Công ty sẽ mở rộng lên 300 siêu thị và 10.000 cửa hàng tiện ích.
Với số lượng siêu thị và cửa hàng hiện có, Wincommerce mong muốn được kết nối tiêu
thụ hàng hóa, nông sản chất lượng tại Đồng Tháp, nhất là mặt hàng mang tính chất đặc trưng
của địa phương. Wincommerce cho biết sẽ có gian hàng riêng cho sản phẩm OCOP và nhiều
ưu đãi cho sản phẩm này. Mời xem chi tiết tại đây.
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