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---------------------------1. Tiếp tục phát huy vai trò, vị thế phụ nữ Đất Sen hồng
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác
của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thời gian qua. Tiếp nối truyền thống quý báu của
người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được thành tựu
nổi bật trên nhiều lĩnh vực.
Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng, trong thời gian tới, hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp không
chỉ đóng góp cho sự phát triển của riêng phụ nữ mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển
chung của tỉnh. Muốn vậy, Hội phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tạo nhiều
không gian, điều kiện để cho hội viên tự tin vươn lên, làm điểm tựa cho gia đình, làm nên
những giá trị mới, góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động,
sáng tạo. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Nhiều thành quả quan trọng từ công tác phân giới cắm mốc biên giới
Công tác phân giới cắm mốc trên thực địa tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp - Prây Veng đã
hoàn thành 100% kế hoạch tổng thể đề ra. Trong đó, xác định và xây dựng xong 16 mốc chính,
126 mốc phụ, 30 cọc dấu trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) – Prây Veng
(Campuchia); hoàn thành việc phân giới, làm rõ đường biên mốc giới từ mốc 230 đến mốc
240.
Theo ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc hoàn thành 100% kết quả phân
giới, cắm mốc trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng giải quyết được vấn đề
liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia giữa hai nước, góp phần tạo mối quan hệ hữu nghị,
hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đúng như tinh thần mà hai
Đảng, hai Nhà nước đã khẳng định “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn
diện, bền vững lâu dài”. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đồng Tháp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn sản phẩm OCOP và Lễ hội Xoài
Dự kiến, Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
năm 2022, với chủ đề “Liên kết cùng phát triển” sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2022, tại Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đồng Tháp, với trên 350 gian hàng.
Đối với Lễ hội Xoài lần thứ nhất, dự kiến tổ chức vào năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
khẩn trương tham mưu để ban hành Kế hoạch trong tháng 3 này, có phân công nhiệm vụ cụ
thể từng sở, ngành, địa phương; tính toán đến hiệu quả mang lại sau lễ hội. Mời xem chi tiết
tại đây.
4. Wincommerce sẽ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Đồng Tháp
Qua hội nghị kết nối tiêu thụ diễn ra vào ngày 02/3 vừa qua, có 19 đơn vị của tỉnh Đồng
Tháp đã kết nối tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp
Wincommerce. Phía Công ty đã trực tiếp đến một số đơn vị để khảo sát thực tế nhằm xúc tiến
nhanh việc đưa sản phẩm của Đồng Tháp lên kệ hàng siêu thị và các cửa hàng tiện lợi.
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Bên cạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp
Wincommerce cho biết, đến cuối năm nay sẽ mở rộng thêm 39 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Theo đó, từ ngày 01/01/2022, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được
ký số trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (hợp nhất từ Hệ thống thông
tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh); triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục
hành chính một cách đầy đủ, kịp thời đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ năm
2021 trở về trước và còn hiệu lực sau ngày 31/12/2025; đảm bảo đến hết năm 2025, thực hiện
số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính
nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
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