Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý: Chú trọng phát hiện nhân tố mới
Đội ngũ cán bộ được quy hoạch nói chung cơ bản bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện quy
định, có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn công tác, trình
độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh được quy hoạch.
Kết quả quy hoạch cán bộ, đối với chức danh thuộc diện Trung ương quản lý có 57 lượt
cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch; đối với chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
quản lý và phê duyệt có 13.817 lượt cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch. Mời xem chi tiết
tại đây.
2. Đồng Tháp tăng tốc khôi phục sản xuất kinh doanh, đầu tư công
Đến nay, có 25/28 đơn vị, địa phương ban hành văn bản triển khai kế hoạch của Ủy ban
nhân dân tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp trong Quý IV năm 2021. Đáng
chú ý là số doanh nghiệp (công nghiệp) đang hoạt động hiện nay là 244/431 doanh nghiệp, có
32.312 lao động được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 (92,1%), hơn 8.000 lao động tiêm vắc xin
mũi 2. Tại khu công nghiệp có 41 doanh nghiệp hoạt động theo phương thức 4 tại chỗ, 1 cung
đường 2 điểm đến và bình thường mới. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Hỗ trợ du học sinh tham gia chương trình học và thực hành tại Đài Loan
Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đưa 06 khoá du học sinh sang học tại các trường đại
học của Đài Loan với 554 du học sinh. Trong đó, 93 du học sinh của khoá I (tháng 10/2017)
đã tốt nghiệp vào tháng 6/2021. Đáng chú ý, có đến 90% sinh viên ra trường đều có được việc
làm tốt, đúng với chuyên ngành đào tạo, được các doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng.
Theo đánh giá ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đây là chương
trình đào tạo chuẩn mực kết hợp thực hành ở các doanh nghiệp được Chính phủ, Bộ Giáo dục
Đài Loan và các trường đại học chọn lựa để sinh viên có bước phát triển đặc biệt về kỹ năng
nghề nghiệp. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Bệnh viện Lão Khoa Trung ương hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại Đồng Tháp
Đây là đoàn thứ 2 của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đến hỗ trợ địa phương, gồm 12
thành viên: 04 bác sĩ và 08 điều dưỡng. Thời gian qua, toàn thể bác sĩ, điều dưỡng của Đoàn
đã đồng hành cùng y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và địa phương trong công tác
chống dịch, nhất là điều trị bệnh nhân Covid-19.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn và trân trọng đối với sự đóng
góp của các thành viên trong Đoàn Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã tích cực hỗ trợ cho
ngành y tế Đồng Tháp phòng, chống dịch hiệu quả, đặc biệt là những kinh nghiệm trong vận
hành hệ thống hồi sức tích cực ICU; xây dựng, hoàn thiện phát đồ điều trị cho bệnh nhân
Covid-19 nặng; phương thức vận hành máy thở v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Bế mạc hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021
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Kết quả, đồng chí Nguyễn Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự
huyện Thanh Bình, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đồng
chí Phạm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp,
Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh - Bí thư Chi đoàn các cơ
quan Khối Đảng, huyện Châu Thành. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 03 giải Ba và 06
giải khuyến khích cho các thí sinh. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Ngày 29/10: Đồng Tháp ghi nhận 60 ca mắc Covid-19
Cụ thể, có 12 ca về từ vùng dịch, tăng 09 ca so với hôm qua (Bình Dương: 06; Long An:
03; Đồng Nai: 03); 10 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 03 ca trong các cơ sở điều trị; 24 ca
trong các khu vực phong tỏa; 11 ca trong cộng đồng, gồm 06 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh,
huyện Cao Lãnh; 01 ca Khóm 1, thị trấn Sa Rài và 01 ca ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí,
huyện Tân Hồng; 01 ca ấp 5, xã Mỹ Đông và 01 ca Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp
Mười; 01 ca khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự. Mời xem chi tiết tại đây.
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