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NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam
Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Dự án cao
tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông) được khởi công từ tháng
01/2021, tổng chiều dài khoảng 22,97 km, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long và Đồng
Tháp.
Đến nay, phía huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 10,09 km/10,44 km, đạt tỷ
lệ 97%, còn lại khoảng 0,35 km chưa bàn giao mặt bằng. Địa phương cam kết trong tháng
3/2022 sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho hay, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối
hợp với Sở Xây dựng rà soát khả năng khai thác cát, nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân
tỉnh giải quyết các nội dung về cung ứng cát cho các công trình trên địa bàn tỉnh, bao gồm các
công trình trọng điểm của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu lạc quan
Tính đến ngày 03/3, số doanh nghiệp thành lập mới là 146 doanh nghiệp, tổng vốn đăng
ký trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư cho 03 dự án, tổng vốn đăng ký 320 tỷ đồng.
Công tác xúc tiến đầu tư được tập trung thực hiện như: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
với Công ty cổ phần NovaGroup, Tập đoàn T&T; kết nối hiệu quả với các nhà đầu tư lớn đến
tìm hiểu đầu tư như: Tập đoàn TH, Tập đoàn Novaland, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Khu công nghiệp Phát Đạt v.v..
Đến nay, 100% cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đã tổ chức dạy
học trực tiếp và duy trì hình thức dạy học trực tuyến đối với học sinh chưa đến trường học
trực tiếp. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế cần đẩy nhanh tiến độ các dự án
Các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư, chuyển tiếp thực hiện gồm có: Dự
án Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 2), Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, Dự án hạ tầng Cụm
công nghiệp Tân Lập. Dự án Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp được chuyển tiếp thực hiện, do Trung
tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng làm chủ đầu tư (đơn vị trực thuộc Ban).
Năm 2022, có 03 dự án đầu tư mới, đó là Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Tháp (giai đoạn 3); Dự án Tuyến đường D-01 kết nối từ Cụm công nghiệp Quảng Khánh
đến tuyến tránh thành phố Cao Lãnh; Dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), do
Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng làm chủ đầu tư. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lai Vung
Mục tiêu quy hoạch là nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo của
Trung ương, tỉnh và địa phương; phát huy lợi thế vị trí của huyện để phát triển kinh tế - xã hội
toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác
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các thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du
lịch. Xây dựng nông thôn mới, tạo dựng hình ảnh của huyện Lai Vung với bề dầy lịch sử, tiềm
năng phát triển, giàu truyền thống văn hóa cùng các tiền đề để phát triển du lịch v.v..
Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện, diện tích tự nhiên là 239
Km², bao gồm: Thị trấn Lai Vung và 11 xã (Tân Dương, Hòa Thành, Long Hậu, Tân Phước,
Hòa Long, Tân Thành, Long Thắng, Vĩnh Thới, Tân Hòa, Định Hòa, Phong Hòa). Mời xem
chi tiết tại đây.
5. Nâng cao nhận thức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và hàng giả
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là thực hiện
tốt việc tiếp nhận, xử lý hiệu quả thông tin đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; đôn đốc
việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo
389 tỉnh theo quy định.
Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng chức năng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng
Tháp xây dựng chương trình truyền thông để tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức
cho người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối
hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tuyên truyền pháp luật liên quan đến
mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cho Nhân dân khu vực biên giới. Mời
xem chi tiết tại đây.
6. Bích Chi vào top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
Ngày 09/3, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)
phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 doanh nghiệp
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam kỳ công bố năm 2022, trong đó có Công ty Cổ phần Thực
phẩm Bích Chi.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là
doanh nghiệp họat động hiệu quả trong lĩnh vực chế biến thực phẩm ở Việt Nam. Mời xem
chi tiết tại đây.
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