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NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Giám sát chuyên đề về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá, công
tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích
cực, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại đạt khá cao (98,7%), đặc biệt là trong 05 năm trở lại đây
không phát sinh vụ việc phức tạp.
Trong thời gian tới, ông Lê Quốc Phong đề nghị tăng cường trách nhiệm của các cấp trong
việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là phải nâng cao trách nhiệm của người đứng
đầu, làm tốt công tác này ngay tại cấp cơ sở; sớm tham mưu để xử lý dứt điểm những vụ việc
kéo dài; nâng cao chất lượng và hình ảnh đội ngũ, bộ phận làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thanh niên phải đi đầu trong chuyển đổi số và phong trào khởi nghiệp
Đây là 02 nhiệm vụ quan trọng được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng
giao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm cụ
thể hoá các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào các chương
trình hành động của đoàn viên, thanh niên; tiếp tục nghiên cứu, đăng ký các công trình thanh
niên mang tính đột phá. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và huyện Châu Thành dẫn đầu PAR Index 2021
Theo Quyết định 231/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố
tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư (90,94 điểm) dẫn đầu bảng xếp hạng PAR Index 2021
của các cơ quan ngang sở; xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Sở Nội vụ (90,48 điểm) và Sở
Khoa học và Công nghệ (88,09 điểm).
Đối với PAR Index 2021 các huyện, thành phố, huyện Châu Thành tiếp tục giữ vị trí dẫn
đầu (88,68 điểm); thành phố Hồng Ngự (86,02 điểm) tăng lên 01 bậc và xếp thứ hai, huyện
Hồng Ngự (84,49 điểm) bị tụt 02 hạng, xếp thứ ba, huyện Thanh Bình xuất sắc tăng lên 8 bậc
từ vị trí thứ 12 vươn lên xếp vị trí thứ 4. Mời xem chi tiết tại đây.
4. JICA hợp tác với Đồng Tháp để đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp
Trong những năm qua, Đồng Tháp luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động,
đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Xác định Nhật Bản là thị
trường tiềm năng, đến nay, tỉnh đã hỗ trợ và đưa trên 8.000 thực tập sinh sang làm việc tại
nước này, trong đó có nhiều lao động làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thời gian qua, lao động của Đồng Tháp luôn được phía Nhật Bản đánh giá cao. Trên cơ
sở đó, JICA chọn Đồng Tháp là địa phương đầu tiên ở phía Nam để tiến hành khảo sát nhu
cầu lao động muốn sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau đó, JICA sẽ phối
hợp với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh liên kết đào tạo, xây dựng chương trình
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giáo dục phù hợp, kết nối nghề nghiệp cho người lao động với các doanh nghiệp, tổ chức Nhật
Bản. Mời xem chi tiết tại đây.
5. 03 tuyến xe buýt do Công ty Phương Trang khai thác hoạt động từ 01/4
Kể từ ngày 01/4/2022, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (đơn
vị trúng thầu) sẽ đưa phương tiện vào khai thác 03 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Đó là tuyến thành phố Cao Lãnh – thành phố Sa Đéc (Mã số tuyến: 663); Tuyến Cửa khẩu
Thường Phước – Cửa khẩu Dinh Bà (Mã số tuyến: 667) và Tuyến thành phố Cao Lãnh – Tân
Hồng (Mã số tuyến: 668). Mời xem chi tiết tại đây.
6. Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp
Công an tỉnh, sở, ngành, các đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo lực
lượng chức năng tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đặc biệt là sử dụng điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ
cấm khai thác thuỷ sản, khai thác các loài thuỷ sản có kích thước nhỏ, khai thác trong mùa
sinh sản theo đúng quy định. Mời xem chi tiết tại đây.
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