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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2021
---------------------------1. Đồng Tháp thực hiện sản xuất nông nghiệp thuận thiên, nông nghiệp xanh
Với quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp xanh, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, Đồng Tháp sẽ xây dựng nền nông nghiệp theo hướng
sinh thái, hiện đại, phát triển bền vững, gắn với việc kiến tạo mạnh mẽ nền nông nghiệp hiện
đại theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; khuyến khích sự tham gia của cộng
đồng trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo đảm cân bằng sinh thái, giữ
gìn đa dạng sinh học các vùng nước nội địa.
Phát triển nông nghiệp và nông thôn Đồng Tháp với phương châm “thuận theo tự nhiên”,
tránh can thiệp quá mức vào tự nhiên và môi trường sống; sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên
thiên nhiên; chủ động, linh hoạt thích ứng và tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu như nguồn
tài nguyên cho phát triển. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Tiếp Công ty Hải Minh và Công ty Dệt may Formosa Việt Nam
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Quốc tế Hải Minh dự kiến triển khai dự án thành
lập Chi nhánh Nhà máy Công ty Formosa tại Đồng Tháp và có nhu cầu thuê mặt bằng để làm
nhà xưởng sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và tuyển dụng lao động tại địa phương.
Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp của địa phương cũng như mong
muốn giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng về Đồng Tháp để tìm cơ hội đầu tư trên các lĩnh
vực.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cảm ơn nhà đầu tư đã quan tâm,
mong muốn đầu tư tại Đồng Tháp, đồng thời khẳng định, Đồng Tháp rất hoan nghênh và sẽ
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiềm hiểu môi trường đầu tư và triển khai dự án phù
hợp tại địa phương, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh mà doanh nghiệp quan tâm. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Nhiều kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Sa Đéc kiến nghị tỉnh tiếp tục có
nhiều mô hình, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai,
đầu tư, xây dựng; có chính sách thu hút đầu tư; quan tâm vấn đề giải ngân vốn đầu tư công,
xây dựng cơ bản và chính sách phát triển hợp tác xã.
Đại biểu đề nghị tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đô thị; vấn đề xử lý rác thải
trên địa bàn; quan tâm nhiều hơn đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển nguồn
nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; có chính sách quy hoạch vùng nuôi
chim yến; đầu tư thêm bệnh viện trên địa bàn để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân
dân; có chính sách hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 v.v.. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. Bổ sung nhân lực và trang thiết bị y tế cho tuyến xã
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh thống nhất phương án về tốc
độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm vào năm 2022; đồng thời đề nghị quan tâm một số giải
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pháp về đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; nâng cao
chất lượng giáo dục, trong đó có dạy nghề; tổ chức điều tra, thống kê số liệu về đất đai để có
chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn v.v..
Đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, có đại biểu cho
rằng nếu giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% mỗi năm thì đến năm 2025 sẽ khó đạt theo chỉ tiêu giảm
nghèo mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra; đề nghị nâng tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã
hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi từ 13,99% lên 25%; quan tâm bổ sung, chuẩn hóa
nhân lực, cơ sở vật chất thiết yếu cho y tế tuyến xã để đáp ứng công tác phòng, chống dịch
bệnh tại cơ sở. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Hơn 98% dân số tiêm mũi 1, 70% tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19
Tính đến ngày 30/11, tỉnh đã tiêm được: 2.101.352 liều cho người từ 18 tuổi trở lên (tiêm
mũi 1: 1.227.433 liều, đạt 98,58% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 873.919 liều, đạt 70,19% dân số
tỉnh). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 134.365 liều (tiêm mũi 1: 134.363 liều, đạt 81,68%
dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 02 liều, đạt 0,01% dân số tỉnh).
Trong ngày 30/11, Đồng Tháp ghi nhận 602 ca mắc mới (giảm 06 ca so với hôm qua),
trong đó có 272 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Tăng cường quản lý mua sắm tài sản từ ngân sách theo phương thức tập trung
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện
nội dung tại Mục 1 và 2 Công văn số 12661/BTC-QLCS của Bộ Tài chính; thường xuyên
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung;
xử lý hoặc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm
trong mua sắm tập trung.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung gửi đơn vị mua sắm tập
trung tổng hợp đúng thời hạn để tổng hợp và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ
đáp ứng yêu cầu về tài sản của cơ quan, đơn vị. Các trường hợp không đăng ký hoặc không
đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đúng hạn sẽ bị xử lý theo quy định. Mời xem chi tiết tại
đây.
7. Hoạt động lại các bến khách ngang sông Đồng Tháp - thành phố Cần Thơ
Sở Giao thông vận tải thông báo về việc tổ chức hoạt động lại các bến khách ngang sông
từ Đồng Tháp đi thành phố Cần Thơ và ngược lại.
Các bến như sau: Bằng Tăng - Cái Dứa, Bà Góa - Vĩnh Thới, Tân Lộc - Tân Thành, Tân
Lộc - Cái Đôi, Bò Ót - Định An đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% số người được
phép chở trên phương tiện. Mời xem chi tiết tại đây.
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