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---------------------------1. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu phải quán triệt kế hoạch của
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương, trong đó có 11 nội dung chưa
thực hiện; đồng thời, cập nhật thêm quan điểm chỉ đạo mới.
Trong quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chú ý đến tính khả thi, chuẩn bị đội ngũ kế cận
cho nhiệm kỳ sau; công tác quy hoạch phải đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra, nhanh
nhưng phải đủ các bước, đúng quy trình và mục tiêu cuối cùng là có được đội ngũ cán bộ chất
lượng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chất vấn về tình hình xăng dầu
Từ điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc
hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: “Vì sao
giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới biến động mạnh, 44 - 60%,
nhưng giá trong nước chỉ tăng 25 - 40%. Quá trình điều hành giá xăng dầu như vậy có gì mâu
thuẫn, thiệt hại đó do ai gánh chịu?”
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá thế giới do chủ
yếu sử dụng linh hoạt các công cụ bình ổn giá, như Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tại nhiều kỳ
điều hành, nhà điều hành đã trích 500 - 1.500 đồng một lít xăng, dầu tuỳ loại. Nếu không trích
quỹ này, không thể có giá thấp hơn thế giới.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, bối cảnh thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý
Nhà nước thì việc duy trì Quỹ bình ổn rất quan trọng, nhưng quỹ có hạn, hiện chỉ khoảng 600
tỷ đồng trong khi quỹ này tại nhiều doanh nghiệp đã âm lớn. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tiếp tục nghiên cứu Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Đồng Tháp
Tại Đồng Tháp, Saigon Inserco đề xuất thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi tại
thành phố Cao Lãnh chuẩn quốc tế, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 m2, đáp ứng 04 chức
năng: Thực hiện dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; là nơi sinh viên thực hành; sau khi hoàn
thành khoá học, sinh viên làm việc tại các Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi trong và ngoài
tỉnh, tham gia chương trình Chăm sóc người cao tuổi tại nước ngoài; sau khi hoàn thành đi
làm việc ở nước ngoài, nhân viên chăm sóc sẽ được Trung tâm tiếp nhận vào làm việc theo
nhu cầu. Mời xem chi tiết tại đây.
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