Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Sen lần 1 vào dịp sinh nhật Bác
Theo đơn vị tư vấn, nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ hội như: Trưng bày sản phẩm, tổ
chức không gian ẩm thực Sen – quà lưu niệm - đặc sản từ Sen; xác lập kỷ lục 200 món ăn chế
biến từ Sen; cuộc thi Người đẹp Đất Sen hồng, cuộc thi chụp ảnh đẹp, sáng tác ca khúc về
Đồng Tháp; khu trải nghiệm Sen đa sắc và trưng bày Sen ngày mới; tổ chức Famtrip “Một
thoáng Đồng Tháp”.
Trong sự kiện này, tỉnh Đồng Tháp sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch Thành phố
Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long lần 2. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
Tại 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 phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 diễn ra
tại tỉnh Bạc Liêu vào sáng 18/3, Ban tổ chức đã phát động “mở cửa lại du lịch trong điều kiện
bình thường mới” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh
với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: Trao đổi thông tin trong công tác quản
lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá xúc tiến du lịch; phát triển nguồn
nhân lực du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Diễn đàn sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 03/5
Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022
“Liên kết cùng phát triển” dự kiến diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 03/5, tại Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: số 03, đường Duy Tân, phường
Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Dự kiến Diễn đàn có quy mô trên 350 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất; các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc
các tỉnh, thành phố; đặc biệt là các đơn vị, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trong cả nước. Mời
xem chi tiết tại đây.
4. Năm 2022 đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1.820 lao động
Theo Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp năm 2022, dự kiến đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1.820 lao động (65 lớp), chủ
yếu đào tạo nghề dưới 03 tháng.
Qua đào tạo nghề sẽ góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 73,6%, trong
đó, qua đào tạo nghề đạt 52,8%; phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu
80%. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Dư nợ cho vay trong quý I đạt hơn 81.000 tỷ đồng
Trong quý I, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên
55.000 tỷ đồng, tăng 780 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.
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Dư nợ đạt hơn 81.000 tỷ đồng, trong đó cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
đạt trên 54.000 tỷ đồng; cho vay nuôi trồng và chế biến thuỷ sản trên 10.000 tỷ đồng; cho vay
doanh nghiệp nhỏ và vừa 10.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã
hội – chi nhánh Đồng Tháp đạt gần 4.000 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với vai trò của văn hoá
Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ
03 loại hình thiết chế văn hóa gồm: Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện; 100% đơn vị
hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh; 100% đơn vị cấp
xã có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp; 100% di tích quốc gia đặc
biệt và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá
trị, nhất là các làng nghề truyền thống, nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò; ít nhất 75% người dân
khu vực biên giới, vùng nông thôn được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe,
xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương v.v.. Mời xem chi tiết
tại đây.
7. Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp, dự kiến
tổ chức điểm hiến máu tình nguyện và lồng ghép tổ chức truyền thông phòng, chống dịch
Covid-19 vào thứ Năm, ngày 07/4/2022 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (đường Ngô Thì
Nhậm, Phường 1, thành phố Cao Lãnh).
Kế hoạch đề ra mục tiêu vận động 300 người hiến máu tình nguyện, gồm Đoàn viên Công
đoàn và người lao động; Hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; Đoàn
viên thanh niên Công an tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng,
Trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm Giới thiệu việc làm v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
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Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
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CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
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Website: www.dongthap.gov.vn
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Điện thoại: 02773.853949
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