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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Đề xuất nhiều giải pháp đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 06
nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
Trong đó, chính sách pháp luật đất đai cần được tiếp tục đổi mới theo hướng thị trường,
huy động tốt nhất nguồn lực từ đất để phát triển đất nước theo xu hướng hội nhập; cần đánh
giá tác động chính sách, pháp luật đất đai đến sự phát triển kinh tế, xã hội và cộng đồng; tổ
chức rà soát những điểm bất hợp lý, còn chồng chéo; kịp thời sửa đổi, bổ sung; cần quy định
rõ các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng cũng như việc xử lý đối với vấn đề không đạt
được thỏa thuận chuyển nhượng giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất. Mời xem chi tiết tại
đây.
2. 50 tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng VHNT Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV
Giải thưởng lần này thu hút sự tham gia của 151 tác giả với 326 tác phẩm. Sau rà soát, có
296 tác phẩm, 140 tác giả đúng quy định; có 78 tác phẩm vào vòng chung khảo.
Ban Tổ chức Giải đã công nhận và trao 50 giải thưởng, gồm 08 giải A, 16 giải B, 20 giải
C và 06 giải cống hiến ở các lĩnh vực Văn học, Điện ảnh – Truyền hình, Mỹ thuật, Nhiếp
ảnh, Sân khấu, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Múa. Mời xem chi tiết tại đây. Mời xem chi
tiết tại đây.
3. Khởi công Dự án cải tạo, mở rộng cơ sở làm việc Công an tỉnh
Dự án cải tạo, mở rộng cơ sở làm việc Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an phê
duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư là trên 129 tỷ đồng từ nguồn vốn Bộ Công an;
diện tích đất xây dựng là trên 5 ha, quy mô đáp ứng nhu cầu phòng làm việc trên 500 cán bộ,
chiến sĩ.
Công trình gồm các hạng mục chính được xây dựng mới là nhà làm việc, gara để xe, nhà
cấp hai 8 tầng, nhà ở doanh trại cấp ba 4 tầng. Các hạng mục cải tạo, sửa chữa gồm: Cải tạo
nhà làm việc trụ sở chính, cải tạo nhà làm việc phòng an ninh điều tra, phòng hậu cần, phòng
quản lý xuất nhập cảnh, phòng thanh tra, cải tạo bệnh xá và nhiều hạng mục khác. Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Phát triển thuỷ lợi và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm
nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp,
gắn với xây dựng nông thôn mới. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Hơn 10.000 ca Covid-19 đang điều trị
Ngày 21/12, Đồng Tháp ghi nhận 788 ca mắc Covid-19 mới (tăng 02 ca so với hôm qua),
trong đó có 266 ca trong cộng đồng, cụ thể: Lai Vung 83 ca, thành phố Cao Lãnh 50 ca, Tân
1
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
Hồng 39 ca, Lấp Vò 37 ca, Thanh Bình 25 ca, Tam Nông 24 ca, Tháp Mười 05 ca, Sa Đéc
01 ca, huyện Cao Lãnh 01 ca, thành phố Hồng Ngự 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 37.250 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
10.060 ca, trong đó, 9.620 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 75 ca rất nặng; 6.240 ca
điều trị tại nhà, nơi cư trú. Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 659 ca trong ngày, cộng dồn
26.736 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Đồng Tháp điều chỉnh cấp độ dịch các huyện/thành phố
Cụ thể, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 1
(nguy cơ thấp) đối với thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.
Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy
cơ trung bình) đối với thành phố Cao Lãnh; các huyện: Châu Thành, Tam Nông, Thanh
Bình, Lấp Vò và Cao Lãnh.
Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (nguy
cơ cao) đối với thành phố Sa Đéc; các huyện: Lai Vung, Tháp Mười và Tân Hồng. Mời xem
chi tiết tại đây.
7. Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong thời gian sớm nhất
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương
chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị
trong thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán chi chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu
tại địa phương trong thời gian sớm nhất (nguồn kinh phí Uỷ ban nhân dân tỉnh đã bố trí cho
các địa phương). Mời xem chi tiết tại đây.
8. Tạm dừng triển khai các Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạm dừng
việc triển khai mới các Trung tâm điều hành thông minh cho đến khi có thông báo mới.
Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm điều
hành thông minh tỉnh Đồng Tháp theo hướng không chỉ phục vụ cho cấp tỉnh mà các đơn vị
và địa phương có thể kế thừa, kết nối đồng bộ với mô hình, công nghệ của tỉnh; bảo đảm
cuối Quý I/2022, Trung tâm đưa vào hoạt động. Mời xem chi tiết tại đây.
9. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2022
Theo đó, giá tính thuế đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình là 70.000
đồng/m3, cát san lấp 60.000 đồng/m3, cát xây dựng hạt nhuyễn 100.000 đồng/m3, cát xây
dựng hạt trung 250.000 đồng/m3, đất làm gạch 140.000 đồng/m3.
Nước thiên nhiên (nguyên khai) tinh lọc đóng chai, đóng hộp 100.000 đồng/m3, nước mặt
(dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch) 2.000 đồng/m3, nước dưới đất (dùng cho sản
xuất, kinh doanh nước sạch) 3.000 đồng/m3, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia,
nước giải khát, nước đá 40.000 đồng/m3, nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ
sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản,...)
4.000 đồng/m3. Mời xem chi tiết tại đây.
10. Hoạt động lại xe khách liên tỉnh Đồng Tháp – Bình Dương, Đồng Tháp – Bến
Tre
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Theo Thông báo của Sở Giao thông vận tải, các đơn vị vận tải và tuyến vận tải hành
khách cố định liên tỉnh Đồng Tháp – Bình Dương, Đồng Tháp – Bến Tre được bổ sung hoạt
động từ ngày 22/12.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị vận tải và Ban quản lý bến xe thường xuyên
cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa
phương đã được công bố (đối với các tỉnh, thành phố có phương tiện đi, đến và ngược lại),
kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để điều chỉnh hoạt động đúng theo quy
định. Mời xem chi tiết tại đây.
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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949
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