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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2021
---------------------------1. Tuyệt đối phải đảm bảo đủ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19
Nhấn mạnh yêu cầu trên tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh với các địa phương vào sáng 04/5, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong lưu ý cần
tập trung mọi nguồn lực, nếu không đủ thì vận động xã hội hoá hoặc đề nghị Trung ương hỗ
trợ. Không để vì thiếu nguồn lực mà thiếu tập trung, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, thời gian qua Đồng Tháp đã
quyết liệt nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình vẫn được kiểm soát
tốt, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh lây lan trong cộng
đồng, góp phần bảo vệ sức khoẻ và sự bình yên cho nhân dân.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 gần
đây đã bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới - Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh nhìn nhận. Để bảo vệ thành quả chống dịch, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các địa
phương tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự vào cuộc chủ động,
quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Trong đó, cần xác định những điểm còn vướng trong thực hiện kịch bản ứng phó khi có
tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để không lúng túng, tăng cường công tác phối hợp giữa
các ngành, địa phương. Song song với công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm
túc thực hiện 5K, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Sắp tới, tỉnh sẽ lập tổ kiểm tra công tác này tại tất cả địa phương trong tỉnh – ông Phạm
Thiện Nghĩa nhấn mạnh. Mời xem chi tiết tại đây.
2. C.P. Việt Nam mong muốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp tại Đồng Tháp
Chiều 04/5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo một số sở, ngành có buổi tiếp và làm việc
với Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam đến tìm hiểu về tiềm năng, môi trường và
chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp và hỗ trợ cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp.
Qua tìm hiểu tại Đồng Tháp, C.P. Việt Nam mong muốn hợp tác đầu tư một số lĩnh vực
gồm: Phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm; chăn nuôi thuỷ sản (cá, ếch); rau củ quả sạch;
năng lượng mặt trời, hỗ trợ cộng đồng qua dự án trồng rừng v.v..
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, tiếp tục tái cơ cấu nông
nghiệp một cách sâu, rộng hơn, Đồng Tháp đang dần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp
sang kinh tế nông nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn.
Hoan nghênh nhà đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khẳng định, các lĩnh vực mà
Công ty đề xuất đều rất phù hợp với tiềm năng cũng như định hướng phát triển của tỉnh.
Buổi làm việc này là bước đầu để định hướng hợp tác đầu tư bền vững; đồng thời đề nghị
hai bên cùng cử ra đầu mối để phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện thật cụ thể, có lộ trình
thực hiện, với mục tiêu đạt được hiệu quả cao nhất – ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.
Mời xem chi tiết tại đây.
1
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa
3. Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 8) tiếp xúc cử tri
Ngày 04/5, 05 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 –
2026 (đơn vị số 08) đã tiếp xúc cử tri các xã: Mỹ Xương, Mỹ Hội, Tân Hội Trung, thuộc
huyện Cao Lãnh trước ngày diễn ra bầu cử.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Trí Quang chúc mừng người
dân huyện Cao Lãnh khi sinh sống và làm việc trên quê hương 02 lần được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của người dân trong đóng
góp xây dựng Huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều điểm sáng, mô hình mới được nhân
dân huyện Cao Lãnh tích cực tham gia đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ông Trần Trí Quang cho biết, vấn đề ông quan tâm hiện nay đó là phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, tiêu thụ nông sản của người dân, rút ngắn khoảng cách
giữa đô thị và nông thôn. Nếu được cử tri tín nhiệm làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
ông sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, là cầu nối chuyển tải tâm tư,
nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với
niềm tin và kỳ vọng của cử tri v.v..
Qua các buổi tiếp xúc, cử tri 03 xã: Mỹ Xương, Mỹ Hội và Tân Hội Trung đều đánh giá
cao các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 08; đồng thời mong
muốn các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động của mình khi trở thành đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cƣ về bảo vệ rừng
Để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và mức độ thiệt hại do cháy rừng, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ký công văn yêu cầu sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các
huyện có rừng và các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa
cháy rừng.
Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp
với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa
cháy rừng; phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác
bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư;
tiến hành rà soát các đối tượng thường xuyên xâm nhập trái phép vào rừng để có biện pháp
tuyên truyền, giáo dục phù hợp.
Cùng với đó, thực hiện nghiêm chế độ trực để tiếp nhận thông tin về diễn biến tình hình
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Thay đổi thời gian thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo thay đổi
thời gian dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, khối Nhà nước năm 2020.
Theo đó, thời gian tổ chức thi vòng 1 từ ngày 12 – 13/6/2021 với 03 phần thi: Kiến thức
chung, Ngoại ngữ và Tin học.
Thời gian, địa điểm thi vòng 2 sẽ có thông báo sau. Các thí sinh thường xuyên truy cập
Website Tỉnh uỷ hoặc Cổng Thông tin điện tử tỉnh để biết chi tiết. Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Tháp Mƣời đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa tệ nạn cờ bạc
Để kéo giảm tệ nạn cờ bạc trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười yêu cầu
Công an huyện rà soát các tụ điểm cờ bạc để phân công trách nhiệm, phối hợp các lực lượng
liên quan đấu tranh triệt xóa, không để các tụ điểm, đối tượng hoạt động lâu dài gây bức xúc
trong Nhân dân.
Thủ trưởng các ban, ngành huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp lực
lượng Công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận
động cán bộ, công nhân, viên chức, hội viên, học sinh và Nhân dân cam kết không tham gia
các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý hành
vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để người dân biết không tham gia tệ nạn cờ bạc, kịp thời tố
giác và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với tệ nạn cờ bạc. Mời xem chi tiết tại
đây.
7. 62 lao động trúng tuyển sang Nhật Bản làm việc
Đây là những lao động của huyện Cao Lãnh tham gia phỏng vấn vào sáng ngày 04/5, do
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
Cao Lãnh phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi tổ chức.
Ngoài ra, còn có 11 lao động dự bị. Sau khi trúng tuyển, những lao động này sẽ học định
hướng chờ xuất cảnh vào cuối năm 2021. Người lao động sẽ sang Nhật bản làm việc trong
lĩnh vực chế biến, đóng gói thực phẩm với thời hạn hợp đồng 03 năm tại Nghiệp đoàn
Kobe.
Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Cao Lãnh có 32 lao động xuất cảnh sang
Nhật bản, hiện có 144 lao động đã học xong đang chờ xuất cảnh, 184 lao động đang học
định hướng. Mời xem chi tiết tại đây.
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