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NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Diễn đàn cấp cao về phương pháp tiếp cận mới cho cảnh quan nông nghiệp
Các chuyên gia đánh giá cao định hướng phát triển nông nghiệp thuận thiên của Đồng
Tháp và cho rằng Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) là di sản quý báu của thiên nhiên,
cần tiếp tục duy trì và phát triển, nhất là khai thác giá trị nguồn nước, có những sinh kế đi kèm
với lũ, vừa tạo sinh cảnh, vừa tạo ra sản phẩm mang thương hiệu vùng ngập lụt.
Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, với vai trò
là tỉnh đầu nguồn sông Mê Kông của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần phải đẩy mạnh phát
triển các hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững theo hướng “thuận thiên”, thích ứng với
biến đổi khí hậu phù hợp với xu thế tiêu dùng, thị trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh,
tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững, đem lại giá trị cao hơn cho
ngành nông nghiệp, bảo tồn nguồn nước ngọt, môi trường sinh thái cho vùng Đồng bằng sông
Cửu Long. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo tân niên 2022
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nghĩa cử cao
đẹp của đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực trong khối đại đoàn kết toàn
dân tộc thời gian qua. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, bên cạnh chấp hành nghiêm các quy
định về phòng, chống dịch, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức
đóng góp tiền, hiện vật thiết thực cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các khu
cách ly, người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động đầy ý nghĩa đó là một minh
chứng từ thực tế về sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động của đồng bào các tôn giáo – Bí
thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đồng Tháp phát triển các hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững
Tại Diễn đàn cấp cao về phương pháp tiếp cận mới cho cảnh quan nông nghiệp bền vững,
diễn ra tại Đồng Tháp vào chiều ngày 18/02/2022, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu chào mừng. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Liên kết xây dựng vùng nguyên liệu xuất khẩu trái cây, rau xanh
Công ty Cổ phần Cánh Cổng Vàng mong muốn địa phương giới thiệu, kết nối vùng nguyên
liệu trái cây (xoài, sầu riêng, mảng cầu, mít, ớt v.v.), liên kết với nông dân, hợp tác xã trên địa
bàn tỉnh trồng rau xanh đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc.
Đồng thời, Công ty Cổ phần Cánh Cổng Vàng và một số doanh nghiệp đề xuất xây dựng
nhà máy chế biến phân bón, sơ chế và đóng gói trái cây, chế biến trái cây và lúa gạo v.v.. Mời
xem chi tiết tại đây.
5. Đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án lĩnh vực nông nghiệp
Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư 05 dự án
(trong đó có 04 dự án chuyển tiếp từ năm 2021), tổng kinh phí thực hiện gần 405 tỷ đồng.
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Đối với Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2022 được
phân bổ 172 tỷ đồng, trong đó vốn thủy lợi phí 20 tỷ đồng, vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa
9,5 tỷ đồng, vốn đầu tư công 143 tỷ đồng.
Để giải ngân đạt kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn
yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các
ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng
như tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển 850 chỉ tiêu
Năm 2021, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp là 860, đã
tuyển sinh được 723 chỉ tiêu, đạt trên 84%. Trường cũng quan tâm, hỗ trợ giới thiệu việc làm
cho sinh viên sau tốt nghiệp, đáng chú ý tỷ lệ tìm được việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của
khối Y đạt 89%, khối Dược đạt 92%.
Trong năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tiếp tục tuyển sinh 06 nhóm ngành:
Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sỹ
với 850 chỉ tiêu. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Dong Thap BMC
Kết quả, có 05 cổ đông trúng cử Hội đồng quản trị gồm bà Trần Thị Thúy Hằng và các
ông: Võ Đinh Quốc Huy, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Lâm Tùng. Trong
đó, ông Võ Đinh Quốc Huy được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông
Nguyễn Lâm Tùng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Phước là thành viên
Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, có 03 cổ đông được bầu vào Ban
Kiểm soát; ông Đặng Thanh Hồng làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cử người
đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công ty đối với ông Võ Đinh Quốc
Huy, ông Nguyễn Hữu Phước và bà Trần Thị Thúy Hằng. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Chuyển đổi số nông nghiệp cần thực hiện đồng bộ ở các tỉnh
Theo đó, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp bao gồm: Số hóa dữ liệu (chuyển đổi
thông tin từ dạng vật lý sang dạng dữ liệu kỹ thuật số); số hóa quy trình (tích hợp thiết bị kết
nối internet, tự động thu thập dữ liệu và điều khiển trong mọi lĩnh vực hoạt động của tổ chức
nông nghiệp); điều hành số (quản lý và điều hành mọi hoạt động của tổ chức nông nghiệp trên
những nền tảng kỹ thuật số để tạo ra giá trị mới). Giá trị mới đó là giảm giá thành sản xuất,
giảm tác động môi trường, tăng chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận, tăng sự hài lòng của
người tiêu dùng. Mời xem chi tiết tại đây.
9. Ngày mai (19/02/2022) công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang Châu Âu
Hoạt động này sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào trưa ngày 19/02/2022,
tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đơn vị xuất khẩu xoài là Công ty Cổ phần Cánh Cổng Vàng Việt Nam, Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Westerfarm (huyện Cao Lãnh). Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới
(thành phố Cao Lãnh) là đơn vị cung ứng xoài để xuất khẩu. Mời xem chi tiết tại đây.

2
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

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________
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