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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2021
---------------------------1. Thanh Bình tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế và xây dựng Đảng
Để nắm bắt tình hình hoạt động các địa phương, ngày 05/5, đoàn công tác Tỉnh uỷ do Bí
thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã đến khảo sát một số mô hình trên địa bàn
huyện Thanh Bình và làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị huyện Thanh Bình phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề
án Tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó chú trọng liên kết tiêu thụ đầu ra; đẩy nhanh tiến độ giải
ngân đầu tư công; phát triển thêm sản phẩm OCOP; tăng cường trách nhiệm của Huyện uỷ
trong kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Quyết tâm nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để vƣơn lên
Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 vào sang
05/5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các ngành, các cấp trong thực
hiện các nhiệm vụ trong tháng 4; trong đó kinh tế - xã hội duy trì ổn định, sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc.
Với tinh thần lạc quan, không đổ lỗi mọi khó khăn cho Covid-19, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần có thái độ tích cực, chủ động, nỗ lực thực hiện
“mục tiêu kép” vừa quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch, vừa phục hồi phát
triển kinh tế, vươn lên bằng sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao.
Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư trên lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động xây dựng phương án tổ chức an toàn kỳ
thi Trung học phổ thông quốc gia và cuộc bầu cử sắp tới trong điều kiện dịch bệnh diễn biến
phức tạp.
Đáng chú ý trong phiên họp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh đưa ra chuyên đề “Đánh giá và
nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh” để các ngành, địa phương tập trung
đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển trong thời gian tới. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Đánh giá hiệu quả thực chất các mô hình cải cách hành chính
Tại buổi làm việc vào chiều 05/5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu
cầu Sở Nội vụ rà soát, đánh giá hiệu quả thực chất của các mô hình cải cách hành chính thời
gian qua; đồng thời đề xuất không thực hiện các mô hình cũ không còn phù hợp và phát triển
các mô hình mới, chú ý các mô hình gắn với chuyển đổi số.
Nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của cải cách hành chính là mang lại sự hài lòng của người
dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn thường xuyên
theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các địa phương quan tâm, thực hiện các mô hình cải cách hành
chính; chú trọng biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để động
viên khuyến khích kịp thời.
Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã
triển khai thực hiện các mô hình mới, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính nhằm
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cải tiến cách thức làm việc, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Tập đoàn Sao Mai đề xuất đầu tƣ nhiều lĩnh vực tại Đồng Tháp
Tại buổi làm việc với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vào chiều 05/5,
đại diện Tập đoàn Sao Mai đề xuất triển khai đầu tư nhiều dự án tại Đồng Tháp trên 05 lĩnh
vực gồm: Điện năng lượng mặt trời, bất động sản, du lịch, nhà hàng – khách sạn, nuôi trồng
thuỷ sản.
Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực điện mặt trời, Sao Mai đề xuất đầu tư 03 dự án gồm:
Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái tại
xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai kết hợp nông nghiệp công
nghệ cao tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười và Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai trên mặt
hồ tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông.
Hoan nghênh Sao Mai - nhà đầu tư chiến lược tại Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết, sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn, địa phương liên quan
khẩn trương hỗ trợ thủ tục, cơ sở pháp lý và xúc tiến thực hiện các bước theo lộ trình, tháo
gỡ khó khăn để nhanh chóng triển khai các dự án phù hợp theo đề xuất của Tập đoàn Sao
Mai. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đẩy mạnh chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự
Theo Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an
toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo 138/ĐP
tỉnh) đề ra mục tiêu hàng năm, tổ chức chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được
chọn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp, để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất
85% các địa bàn đã được chuyển hóa không phức tạp trở lại.
Để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều
hành của chính quyền; tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an và sự tham gia, phối hợp
của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của
các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ban Chỉ đạo 138/ĐP cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, gắn với
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ở địa phương. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Từ 12 giờ ngày 04/5, tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện ca dương tính trong
cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác, ngày
04/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực
hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ
Y tế và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trên
địa bàn tỉnh. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện
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không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm
tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn tỉnh như: quán bar,
karaoke, vũ trường, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, cơ sở massage, xông hơi, rạp chiếu
phim kể từ 12 giờ ngày 04/5 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các cơ sở kinh doanh ăn
uống, chợ đêm phải áp dụng triệt để Thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khoảng cách,
không tụ tập, khử khuẩn, khai báo y tế). Trường hợp các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống cố
tình vi phạm, yêu cầu chính quyền địa phương xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh,
mua bán.
Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như: Lễ hội, lễ phát
động, sự kiện văn hóa địa phương kể từ 12 giờ ngày 04/5 cho đến khi có thông báo mới. Đối
với sự kiện, hoạt động tôn giáo giao cấp uỷ, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế
xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Mời xem
chi tiết tại đây.
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