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---------------------------1. Phát huy hiệu quả phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp hoạt
động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Uỷ ban nhân dân tỉnh thời gian qua;
đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; chủ
động và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, kịp thời khắc phục hạn chế, điều
chỉnh các giải pháp phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả hơn
chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.
Trọng tâm phối hợp triển khai thực hiện mục tiêu kép là “Đẩy mạnh vận động toàn dân
phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid19”; tập trung vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án
trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XI đã đề ra, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các Nghị
quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra – ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu. Mời
xem chi tiết tại đây.
2. Dự án nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ hoàn thành trong tháng 10
Đến nay, tiến độ thi công khối nhà chính đạt 66%, sân đường nội bộ đạt 60%, hệ thống cấp
nước sinh hoạt đạt 90%, hệ thống cấp nước chữa cháy đạt 60% v.v., dự kiến hoàn thành gói
thầu này vào tháng 10/2022.
Đối với gói thầu cải tạo 05 phòng học đã thi công đạt 98%, dự kiến hoàn thành vào tháng
4/2022. Riêng gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đã hoàn thành vào tháng 01 năm nay.
Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị đơn vị thi công
hoàn chỉnh một số hạng mục, bố trí thêm khu vệ sinh để tránh bất tiện khi đưa vào sử dụng;
chú ý công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chất lượng công trình; tăng cường lực
lượng thi công, cố gắng đưa công trình vào sử dụng vào cuối tháng 10. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng vốn dự kiến 6.029 tỷ đồng
Theo đó, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43km, trong đó
đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,20km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng
9,23km.
Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng
4,0km), thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với tuyến cao
tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km), thuộc xã An Thái
Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Chấn chỉnh, khắc phục các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết
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điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời
gian tới.
Ngoài ra, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện
nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 790/QĐ- UBND-HC của Uỷ
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả
thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng
Ngày 25/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan được phân cấp quản lý trật tự xây dựng gồm: Sở Xây
dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ
chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Mời xem chi tiết tại đây.
6. Khám, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 được điều trị tại nhà
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc điều trị sớm cho người bệnh Covid-19 được quản
lý, theo dõi, điều trị tại nhà, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, Bệnh xá Công an, Ban Bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện phân luồng, sàng lọc, phân công nhân viên y tế tổ
chức khám, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Trường hợp người bệnh Covid-19 đủ điều kiện theo dõi cách ly, quản lý sức khỏe tại nhà,
nếu có chỉ định sử dụng thuốc Molnupiravir, thực hiện việc kê toa, hướng dẫn người bệnh sử
dụng thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Mời xem chi tiết tại đây.
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