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NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của
các cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác thi hành án; rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ
đạo thi hành án 02 cấp; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
trong công tác thi hành án.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ngành thi hành án cần phải tiếp tục đổi mới phương
pháp làm việc; có kế hoạch cụ thể trong công tác thi hành án, đảm bảo chặt chẽ, bài bản; việc
đưa ra bản án phải có tính khả thi cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, ông Phan
Văn Thắng cũng yêu cầu trong năm nay, phải giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo
dài. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Quý I/2022, Công an Đồng Tháp đạt nhiều kết quả nổi bật
Dự báo tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phát
sinh phức tạp, các loại tội phạm sẽ tăng cường hoạt động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề
nghị lực lượng Công an tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thế mạnh, mặt tích cực thời gian qua;
trong đó chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; bám sát những mục tiêu
quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng và các sự kiện quan trọng diễn
ra trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp để giải quyết những vấn đề nổi đã và
đang phát sinh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Mời xem chi tiết tại đây.
3. Khôi phục sản xuất kinh doanh, đầu tư tiếp tục khả quan
Đến nay, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh (hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh) trên
địa bàn tỉnh duy trì hoạt động đạt 99,45%; trong đó, có 100% doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp hoạt động. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa khôi phục là 374 cơ sở, dự kiến khôi
phục trong tuần tới 45 cơ sở.
Tổng số công trình đầu tư trong năm 2022 là 1.039 công trình. Tổng vốn đầu tư công theo
kế hoạch bố trí vốn năm 2022 và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang khoảng 5.289 tỷ đồng,
giá trị giải ngân đạt khoảng 345 tỷ đồng (tăng 43 tỷ đồng), đạt 6,2% (tăng 0,7%). Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Tân Long Group tìm hiểu đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng Tháp
Để phát triển chuỗi sản xuất lúa gạo và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia A AN, Tân
Long Group mong muốn liên kết với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng vùng
nguyên liệu lúa gạo quy mô lớn, với giống lúa chất lượng cao, sản xuất sạch, an toàn, truy
xuất nguồn gốc để hướng đến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Doanh nghiệp sẽ tham gia sâu vào hợp tác xã như một cổ đông, có trách nhiệm với hợp tác
xã trong đầu tư máy móc, vật tư đầu vào, sản xuất tiết kiệm chi phí, giúp nông dân nâng cao
lợi nhuận - Chủ tịch Tân Long Group cho hay.
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Ngoài ra, Tân Long Group cũng định hướng phát triển chăn nuôi, do đó, mong muốn địa
phương giới thiệu địa điểm phù hợp để đầu tư dự án chăn nuôi heo, quy mô từ 300 đến 500
ha, khép kín và tuần hoàn. Đồng thời, tìm hiểu đầu tư nhà máy phân bón (10 – 15 ha), nhà
máy cám có quy mô từ 05 - 07 ha, thuận lợi đường bộ và đường thủy. Mời xem chi tiết tại
đây.
5. Lãnh đạo tỉnh động viên Đội K91 lên đường làm nhiệm vụ
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị của Đội đã hoàn tất, trong đó có các trang thiết bị phòng,
chống dịch Covid-19. Ngày 24/3, Đội sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại tỉnh PrâyVeng và Puasat
(Campuchia) đến ngày 20/7/2022. Ngoài ra, Đội còn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các
huyện trong tỉnh như: Tân Hồng, Lai Vung, Hồng Ngự, Cao Lãnh và các địa phương khác khi
được cung cấp thông tin.
Qua thời gian tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát,
lực lượng Đội K91 gồm 30 người đều đã được tiêm 03 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19. Mời
xem chi tiết tại đây.
6. Hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn,
truyền thông, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả, tăng cường sản xuất,
sử dụng phân bón hữu cơ nhằm giảm dần hoăc thay thế phân bón vô cơ; áp dụng và nhân rộng
các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp, mô hình sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm
vụ quản lý sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả, tránh lãng phí và triển khai chương trình sử
dụng phân bón hữu cơ, mô hình sản xuất phân bón tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi,
thuỷ sản, rác thải sinh hoạt. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trong đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với cơ quan tư
pháp, các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các
vụ việc xâm hại trẻ em; đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục
pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em phù hợp với từng
nhóm đối tượng; thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) đến
từng gia đình, lớp học, cộng đồng dân cư và trẻ em. Mời xem chi tiết tại đây.
8. CEP đồng hành cùng người lao động khó khăn tại Đồng Tháp
Sản phẩm tín dụng CEP trên địa bàn tỉnh chủ yếu là sản phẩm vay làm kinh tế gia đình để
tăng thu nhập cho người lao động, công nhân viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo và vay cải thiện
nhà ở v.v., thời hạn vay tối đa 36 tháng, mức vay tối đa 50 triệu đồng và lãi suất cho vay bình
quân từ 0,4%/tháng - 0,68%/tháng, tùy theo đối tượng. Năm 2021, doanh số cho vay hơn 344
tỷ đồng, dư nợ 210,5 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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