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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm
mà ngành tuyên giáo cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên
cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tăng cường theo dõi, phát hiện, tổng hợp, tuyên truyền,
giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục định hướng cách làm để nhân rộng, đồng thời đề xuất
biểu dương, khen thưởng xứng đáng.
Ngoài ra, trong nắm dư luận xã hội, chú trọng công tác dự báo, tổng hợp, phân tích, dự
báo những diễn biến, xu hướng dư luận có thể xảy ra; chú trọng công tác định hướng hoạt
động báo chí, công tác thông tin cơ sở, tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục về nhiệm
vụ trọng tâm của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 v.v..
Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đồng Tháp kiến nghị 06 nội dung lớn để phát triển nông nghiệp
Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư
vào nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Vì hiện nay phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng
cao nên đây là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị ưu tiên quy hoạch phát triển năng lượng sạch, năng lượng
mặt trời cho tỉnh, nhất là các địa phương thượng nguồn để giảm dần diện tích đất sản xuất
nông nghiệp có sử dụng hóa chất để đảm bảo an ninh nguồn nước. Cùng với đó, có chính sách
cụ thể cho những hộ dân trồng lúa thực hiện chương trình an ninh lương thực để đảm bảo thu
nhập ổn định và tương đồng cho các khu vực sản xuất các loại nông sản có giá trị cao khác.
Mặt khác, việc phân bổ chỉ tiêu diện tích sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực nên dựa
trên sản lượng lúa của từng địa phương hằng năm. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Phát triển nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm OCOP
Trong năm 2021, hoạt động khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiềm
lực khoa học và công nghệ được tăng cường; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và
công nghệ được đẩy mạnh với 04 nhiệm vụ cấp tỉnh được phê duyệt, nghiệm thu 06 nhiệm vụ
nghiên cứu cấp cơ sở; có 02 dự án về sở hữu trí tuệ được Bộ Khoa học và Công nghệ phê
duyệt và 01 công trình, giải pháp tiêu biểu được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt
Nam 2021 v.v..
Đặc biệt, hoạt động sở hữu trí tuệ có bước phát triển mạnh, điển hình là việc thực hiện
thành công Dự án Đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm
xoài, một trong những nông sản chủ lực, thế mạnh của địa phương. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng năm 2022
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Giao nhiệm vụ cho ngành trong năm 2022, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí
Quang yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án giải quyết tình
trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến
năm 2025; Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng
đến năm 2050; ban hành đơn giá nhà và vật kiến trúc; quy định cấp giấy phép xây dựng trên
địa bàn tỉnh.
Cùng với đó là quan tâm nhiều hơn đến công tác quản lý phát triển nhà và thị trường bất
động sản; phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã
hội, nhà ở thương mại; tiếp tục rà soát và đề xuất đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Tại Đồng Tháp, các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai các chương trình
tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng với lãi suất dưới 4,5%/năm trong trường hợp
đáp ứng các điều kiện đối với từng sản phẩm, chương trình, đồng thời, giảm lãi suất cho vay
để chia sẻ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với mức giảm
từ 0,1%/năm đến 3,8%/năm (VNĐ, USD).
Ước thực hiện đến 31/12/2021, các ngân hàng huy động vốn đạt 53.500 tỷ đồng, so với
cuối năm 2020 tăng 1.893 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3,67%, đạt 92,56% kế hoạch. Dư nợ đạt 78.181
tỷ đồng, so với cuối năm 2020 tăng 6.455 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ
được kiểm soát dưới 2%. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Năm 2021: Lượng khách du lịch đến Đồng Tháp giảm hơn 44%
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch phải hủy, dời thời gian tổ chức, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành. Trong đó, du
lịch là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất với lượng khách trong năm ước đạt 1,5 triệu, giảm
hơn 44% so với năm 2020; doanh thu đạt 600 tỷ đồng, giảm trên 26% so với cùng kỳ. Mời
xem chi tiết tại đây.
7. Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng
công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1” sử dụng vốn vay của Chính phủ
Hàn Quốc.
Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Giao thông vận tải. Nhà tài trợ là Quỹ hợp tác phát triển
kinh tế Hàn Quốc (EDCF). Mời xem chi tiết tại đây.
8. Hơn 99% ý kiến hài lòng về kết quả giải quyết qua Tổng đài 1022
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2021, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 42.778
phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Đất đai, chính sách bảo trợ, công
an, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp v.v.. Đặc biệt, khi thời điểm dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, nhu cầu thông tin của người dân gia tăng rất lớn, nhất
là các thông tin về các gói hỗ trợ của chính quyền; phản ảnh về sự bất tiện khi đi lại, lao động,
học tập trong điều kiện giãn cách kéo dài; nhu cầu thông tin về kế hoạch tiêm vắc xin v.v..
Các yêu cầu đều được điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời. Mời xem chi tiết
tại đây.
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9. Ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm, thêm 560 ca hoàn thành điều trị
Ngày 29/12, tỉnh ghi nhận 595 ca mắc mới (giảm 15 ca so với hôm qua), trong đó có 159
ca trong cộng đồng, cụ thể: Thành phố Cao Lãnh 43 ca, Lấp Vò 34 ca, Cao Lãnh 30 ca, Tháp
Mười 16 ca, Thanh Bình 16 ca, Châu Thành 05 ca, Tân Hồng 05 ca, Sa Đéc 04 ca, Tam Nông
03 ca, Lai Vung 02 ca, thành phố Hồng Ngự 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 43.079 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
10.956 ca, trong đó 95 ca rất nặng. Có 8.647 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư trú. Mời xem chi
tiết tại đây.
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