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---------------------------1. “Nhân rộng mạnh mẽ mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại Đồng Tháp”
Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn, là tỉnh tiên
phong, đi đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên các mặt; trong đó phải tập trung khai
thác tốt thế mạnh trong nông nghiệp của tỉnh, đóng vai trò là địa phương tiên phong trong kết
nối nông sản, thị trường của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Muốn vậy, tỉnh cần hoàn thiện quy hoạch tỉnh đảm bảo khoa học, lâu dài gắn với quy hoạch
vùng; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển thêm
ngành hàng mới, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Cùng với đó, quan
tâm đời sống vật, phát huy tính hào sảng của người Nam Bộ, giữ gìn phát huy các giá trị văn
hóa như: Đờn ca tài tử Nam Bộ, giá trị văn hóa Óc Eo v.v..
Về phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan
trọng nhằm mang lại giá trị, lợi ích tốt cho xã viên, nông dân. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục
nghiên cứu và nhân rộng mạnh mẽ mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại Đồng Tháp; phát huy tinh
thần tự chủ, liên kết, hợp tác; khuyến khích người dân tham gia Hội quán; tập trung phát triển
về kinh tế số (trước mắt là lĩnh vực nông nghiệp), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô
thị. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình Hội quán, Hợp tác xã tại
Đồng Tháp
Nhân chuyến công tác tại Đồng Tháp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đã đến thăm Hội quán cùng nhau làm du lịch (thành phố Sa Đéc) và Hợp tác xã Dịch vụ
nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, với vẻ đẹp và sự đa dạng của làng hoa trăm năm
tuổi này thì Sa Đéc có thể tổ chức lễ hội hoa để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, người trồng
hoa cần liên kết, hợp tác sản xuất quy mô lớn và theo hướng hữu cơ, nghiên cứu đa dạng các
sản phẩm từ hoa v.v.. Chủ tịch nước mong muốn, tinh thần “03 cùng: cùng nhau xây dựng,
cùng nhau quản trị, cùng nhau thụ hưởng” phải được nhân lên để hướng đến mục đích cuối
cùng là “cùng nhau thắng lợi”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả của Hợp tác xã, nhất là áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự động hóa trên cánh đồng; tổ chức tốt khâu liên kết đầu vào
và đầu ra gắn với thị trường; đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người nông dân; Hợp tác xã đã
gắn hiệu quả sản xuất với hiệu quả xã hội theo hướng bền vững. Kết quả của Hợp tác xã Dịch
vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 là kinh nghiệm để áp dụng rộng rãi cho các Hợp tác xã Nông
nghiệp tại Việt Nam - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Trường Cao đẳng Cộng đồng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Phát biểu chúc mừng nhà trường, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh/Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nhấn mạnh, đạt được chứng
nhận kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo mà
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còn mang đến những cơ hội mới để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của trường trong
thời gian tới. Đây còn là niềm tự hào cho công tác giáo dục nghề nghiệp tại Đồng Tháp.
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhà trường cần tiếp tục nỗ lực, có
tầm nhìn xa, phát triển bền vững chuẩn kiểm định chất lượng, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn
quốc tế - ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và tạo
điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động và phát triển hơn. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất ca tử vong
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 với mục
tiêu kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, khống chế không để
dịch tái bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu cụ thể, đến hết quý I/2022, cơ bản hoàn thành bao phủ vắc xin mũi 3 cho các đối
tượng đủ điều kiện; triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
Cùng với đó, 100% các huyện, thành phố thực hiện công tác truyền thông tiêm vắc xin và
nâng cao nhận thức của người dân trong tiêm vắc xin phòng Covid-19. 100% người mắc
Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định; giảm tỷ
lệ tử vong do Covid-19 xuống mức thấp hơn mức trung bình của cả nước. Mời xem chi tiết tại
đây.
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