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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân
Đến cuối năm 2021, đơn vị chủ trì đã hoàn thành các chuyên đề lý thuyết như: Nghiên cứu
xây dựng Bộ tiêu chí và cấu trúc mô hình Làng thông minh phù hợp với xu hướng phát triển
của thế giới và điều kiện kinh tế - xã hội trong nước; Thiết kế kiến trúc tổng thể cho mô hình
Làng thông minh; Nghiên cứu phát triển hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu trung tâm cho
mô hình Làng Thông Minh; Nghiên cứu phát triển Cổng thông tin điện tử, các ứng dụng trên
điện thoại thông minh.
Ngoài ra, các mô hình đã triển khai gồm: Hệ thống camera giám sát an ninh, Hệ thống
quan trắc môi trường, Hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Báo cáo tiền khả thi các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang làm việc với các sở, ngành, địa phương
liên quan và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án giao thông
quan trọng sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới: Dự án xây dựng công
trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu; Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc
Mỹ An - Cao Lãnh và Dự án hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền (thuộc địa
phận thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò và Lai Vung). Mời xem chi tiết tại đây.
3. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần IX
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày
19/5 - 28/6/2022, tại thành phố Cao Lãnh (Công viên Văn Miếu) và các địa phương đăng cai.
Quy mô tổ chức thi đấu 25 môn thể thao, dự kiến có khoảng 20 đơn vị tham dự với 2.500 vận
động viên tranh tài.
Các môn thể thao do huyện, thành phố đăng cai tổ chức gồm: Cờ vua, Cờ tướng, Quần vợt,
Vovinam, Taekwondo, Võ Cổ truyền, Đua xuồng, Billiards, Việt dã, Bóng đá (nam), Bóng đá
nữ, Karate, Xe đạp. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mời Đoàn Tổng
Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự họp
mặt, giao lưu với lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện để xúc tiến, vận động viện trợ và hợp tác
đầu tư cho tỉnh.
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh, Trường
Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm
với các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản; tổ chức giao lưu, gặp gỡ các tổ
chức phi Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đang triển khai các hoạt động tại tỉnh. Ngoài
ra, Đồng Tháp cũng sẽ tham gia các lễ hội, sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa 02 nước do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và các tỉnh, thành phố
tổ chức. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật năm 2022
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Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ
đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, không để các
loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng và kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển gia
súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới theo đúng quy định của Luật Thú y năm
2015, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, văn bản chỉ đạo của Uỷ
ban nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Năm 2022: Đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tập trung giải quyết việc làm cho từ 30.000 lao động trở lên, trong đó đưa ít nhất 1.500
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều
có lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là chỉ tiêu được đề ra trong Kế hoạch
thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng năm 2022 vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ tại bến khách ngang sông
Trong đó, kiên quyết tạm dừng các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông không được
cấp phép hoạt động; đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ
thuật, phương tiện hoạt động tự phát không được phép của các cơ quan chức năng, phương
tiện không đăng ký, đăng kiểm; người lái phương tiện không chứng chỉ chuyên môn theo quy
định.
Tạm dừng hoạt động của bến khách ngang sông tại địa phương khi thời tiết có xảy ra giông
bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ nước dâng cao không bảo đảm an toàn vận tải hành khách; tình
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. 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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