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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Thúc đẩy doanh nghiệp tại Campuchia hợp tác, đầu tư vào Đồng Tháp
Vừa qua, Đoàn công tác do ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn
đầu có chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia để thăm, tìm hiểu về tình hình cộng đồng
người gốc Việt tại Campuchia, đồng thời làm việc với doanh nghiệp tại Campuchia về thúc
đẩy hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.
Qua sự kết nối của lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn SOKIMEX và Tập đoàn NOVALAND thống
nhất hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực tại Đồng Tháp với hình thức phù hợp giữa Chính phủ
hai nước Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu
các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, phối hợp với các ngành liên quan phía Campuchia, Đại
sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia nắm bắt kịp thời,
đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, cho ý kiến. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự
Nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là rất quan trọng, ông Phạm Thiện Nghĩa –
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
và nhân dân trong phòng, chống tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sớm các
vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự
hoặc dẫn đến các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; xây dựng xã hội thực sự an
toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mời xem chi tiết tại đây. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Đẩy mạnh các hoạt động tăng tốc phục hồi du lịch
Kế hoạch trong quý II/2022, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để phục hồi du
lịch, với mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách; tổng thu du lịch ước thực hiện 450 tỷ đồng,
tăng gấp 1,5 lần so với quý I/2022 và cao gần 2 lần so với cùng kỳ quý II/2019 (thời điểm
trước dịch Covid-19).
Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung công tác tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh chuẩn bị tổ chức, tham gia nhiều hoạt động du lịch, tăng tốc đẩy nhanh tốc độ phục hồi.
Nổi bật là Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 (dự kiến diễn ra từ 19 – 21/5), kỷ
niệm 30 năm Di tích Xẻo Quít được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia và Họp mặt
Nhân chứng lịch sử (từ 29/4 – 01/5); tổ chức Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí
Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp; tham gia Hội
nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố
Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tại Bạc Liêu v.v.. Mời
xem chi tiết tại đây.
4. Đồng Tháp dự kiến thí điểm đào tạo trung cấp nông nghiệp chất lượng cao
Theo dự thảo Đề án, từ tháng 7/2022, thí điểm mô hình đào tạo hệ trung cấp Công nghệ
thực phẩm, Trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đồng thời, giảng dạy văn hóa chương trình giáo dục
thường xuyên cấp Trung học phổ thông và dạy tiếng Nhật. Quy mô đào tạo hằng năm từ 70 –
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105 học sinh mỗi khóa. Học sinh tốt nghiệp đảm bảo kiến thức về văn hóa, chuyên môn và
tiếng Nhật.
Học sinh sau khi tốt nghiệp được giới thiệu đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Nhật
Bản; đạt trình độ tiếng Nhật (N4); học sinh được tiếp tục liên thông lên trình độ cao đẳng, đại
học; được trang bị kiến thức về kinh tế nông nghiệp thông qua thực hành về công nghệ chế
biến, bảo quản thực phẩm từ nông sản địa phương để tạo ra giá trị gia tăng v.v.. Mời xem chi
tiết tại đây.
5. Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành giáo dục
Mục đích Kế hoạch nhằm thực hiện tốt việc “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo
dục, đào tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt
Nam; phát hiện các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, học viên, học sinh và sinh viên; tạo sự chuyển biến mới về nhận
thức và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục trong giai đoạn
mới, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.
Phong trào thi đua phát động trong thời gian từ ngày 10/3/2022 đến ngày 31/10/2022. Mời
xem chi tiết tại đây.
6. Thể lệ cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng
Đối tượng dự thi là tất cả thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 06 đến 18 tuổi (có ngày
sinh từ 31/8/2004 đến 31/8/2016) đều có quyền dự thi.
Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm
tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh
tế. Mời xem chi tiết tại đây.
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