Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2021
---------------------------1. Tuyên dƣơng 57 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác
Sáng ngày 06/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng 57
tập thể, cá nhân điển hình tham dự.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đánh giá cao các tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và nhân
dân toàn tỉnh đã tích cực thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, đặc biệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp của 57 gương điển hình xuất sắc
qua 05 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà
tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn cuộc sống, đem hết tài năng, sức lực, ý chí
khát vọng xây dựng quê hương Sen hồng Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình, văn
minh. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Hội Nữ doanh nhân TP.HCM hỗ trợ phụ nữ Đồng Tháp khởi nghiệp
Tối 06/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ
chức chương trình gặp gỡ kết nối Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham
dự của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc
Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn.
Tại Chương trình, Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nữ doanh nhân
tỉnh Đồng Tháp trao tượng trưng hỗ trợ cho huyện Tam Nông xây dựng 01 cây cầu giao
thông nông thôn tổng với kinh phí 700 triệu đồng. Cầu được thiết kế bê tông, cốt thép, tải
trọng 05 tấn và đảm bảo các tiêu chí cầu giao thông nông thôn xã nông thôn mới.
Ngoài ra, Hội nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh còn trao 800 triệu đồng để hỗ trợ phụ
nữ tỉnh Đồng Tháp phát triển khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận
Đó là Hội thảo do Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức vào chiều ngày 06/5 để làm cơ sở tham
mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về “Tăng cường và đổi
mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, muốn đổi mới công tác dân vận thì trước hết cần đổi mới
về công tác cán bộ, bố trí đội ngũ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín và kỹ năng làm
công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nêu cao vai trò gương mẫu
của người đứng đầu.
Bên cạnh thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ
hưởng”, còn phải biết khơi gợi người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm theo phương châm
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“Tự lực - Chăm chỉ - Hợp tác”; phát huy hơn nữa vai trò của người dân trong việc tham gia
giám sát, phản biện xã hội v.v..
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đánh giá cao Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã
tổ chức Hội thảo, làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết một cách bài bản, sát với thực tiễn;
đồng thời yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp thu các góp ý tại Hội thảo, khẩn trương hoàn
chỉnh dự thảo Nghị quyết. Mời xem chi tiết tại đây.
4. FPT IS đề xuất hợp tác chuyển đổi số tại Đồng Tháp
Chiều 06/5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có buổi tiếp và làm việc
với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) về định hướng hợp tác
chuyển đổi số với tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, FPT IS đề xuất khung chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp; phát
triển chính quyền số, kinh tế số; chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực; phát triển hạ tầng số,
nền tảng số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đáng chú ý là giải pháp Chính quyền số
(FPT.DGov) - xây dựng chính quyền điện tử trong mối tương quan đô thị thông minh, thực
hiện chuyển đổi số hướng đến chính quyền số và nền kinh tế số với trung tâm là người dân
và doanh nghiệp.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cảm ơn FPT IS đã quan tâm, mong
muốn đồng hành với tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng Tháp quyết tâm chuyển đổi
số trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - ông Phạm Thiện Nghĩa
nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm dày dặn và tâm huyết, FPT IS sẽ có nhiều
cơ hội để hợp tác thành công với tỉnh trong thời gian tới.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị FPT IS hoàn thiện các báo cáo đề xuất theo từng
nhóm vấn đề, từng lĩnh vực; đồng thời cho biết, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo để phía FPT
IS thông tin, trao đổi cụ thể hơn với các ngành tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Khảo sát thực tế kiến nghị của cử tri ngay sau buổi tiếp xúc
Sáng 06/5, tại xã Bình Hàng Trung, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đơn vị số 08) tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri xã Bình
Hàng Trung và Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh.
Ngay sau kiến nghị của cử tri về đoạn đường sạt lở, ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị số 08 – huyện
Cao Lãnh) đã cùng lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh và xã Bình Hàng Trung đến
khảo sát thực tế.
Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 45 m, ăn sâu vào bên trong từ 3 – 4m. Hiện tại chính
quyền địa phương và người dân đang đóng góp kinh phí và cùng phối hợp với Hội Khoa học
Kỹ thuật Cầu, đường tỉnh để khắc phục đoạn sạt lở này.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang chia sẻ với khó khăn của người dân
nơi đây và ghi nhận kiến nghị của cử tri về hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở; đồng thời, biểu
dương người dân đã tiên phong, chủ động chung tay, chung sức cùng chính quyền địa
phương để hoàn thành công trình này nhằm bảo vệ an toàn và tạo thuận lợi trong lưu thông.
Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tam Nông
Ngày 06/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn
vị số 4 tiếp xúc cử tri các xã: An Hòa, Phú Thành B, An Long, Phú Ninh (huyện Tam Nông).
Đơn vị số 4 gồm bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông
Nguyễn Văn Minh – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Huỳnh Thanh
Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông, ông Phùng Công Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Tam Nông, ông Nguyễn Chí Khanh – Bí thư Huyện đoàn Tam Nông, bà Nguyễn Thị Liệp –
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Nông và bà Nguyễn Thúy Kiều – Giám đốc Công
ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Tre (huyện Tam Nông).
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ, nếu được cử
tri tín nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát bộ máy Nhà nước, góp phần xây
dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; từng bước nâng cao chất
lượng sống của người dân; đề xuất những cơ chế, chính sách mới hợp lòng dân và góp phần
phát triển tỉnh nhà v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Triển khai kế hoạch tuyển sinh với các Trƣờng Đại học của Đài Loan
Chiều 06/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch
46/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo và triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND của
Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Qua 06 tháng triển khai Kế hoạch 46/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về phối
hợp với Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào
tạo tiếng Hoa tại các trường Trung học phổ thông tại Đồng Tháp, có 14/35 trường đã tư vấn,
tuyển sinh 43 học sinh đăng ký học tiếng Hoa (trực tuyến).
Khó khăn trong triển khai là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thay đổi trong phương
thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến, học phí cao v.v. làm hạn chế học sinh đăng ký tham
gia.
Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND của Uỷ
ban nhân dân tỉnh về phối hợp tuyển sinh với Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân, Đại học
Khoa học và Kỹ thuật Chihlee, Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích (Đài Loan), khoá mùa
Thu năm 2021. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Tăng cƣờng kiểm soát đảm bảo bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 06/5, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế
do Giám đốc Nguyễn Lâm Thái Thuận làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, mỗi ngày đón, phục vụ từ 5.000 - 6.000 bệnh nhân và
người nhà bệnh nhân nội, ngoại trú.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, nhân lực sẵn sàng đón tiếp và điều trị bệnh nhân theo các hướng dẫn, quy định, quy
trình về điều trị, phân luồng của Bộ Y tế.
Qua kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lâm Thái Thuận đánh giá cao sự chủ động
phòng, chống Covid-19 tại Bệnh viện; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp
tục tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng;
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đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm
chéo trong bệnh viện.
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện đẩy mạnh triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh
theo giờ qua điện thoại, giảm lượng người đến bệnh viện cùng lúc; có kịch bản ứng phó
trong tình huống bất ngờ có thể xảy ra; nhanh chóng triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2.
Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân
viên, bệnh nhân - Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Lâm Thái Thuận lưu ý. Mời xem chi tiết tại
đây.
9. Đăng tải tiểu sử tóm tắt ứng cử viên trên Chuyên trang bầu cử
Để giúp cử tri lựa chọn ứng cử viên xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội khoá XV,
đơn vị tỉnh Đồng Tháp và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chuyên
trang bầu cử tỉnh đã đăng tải đầy đủ tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, theo từng đơn vị bầu cử.
Để xem tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, mời truy cập vào
link: https://dongthap.gov.vn/vi/trang-chu-bau-cu.
Ngoài ra, tại tất cả khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn tỉnh (1.065 khu vực bỏ
phiếu) đều niêm yết tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh
Đồng Tháp và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và phường, nhiệm kỳ
2021 – 2026. Toàn tỉnh Đồng Tháp có 7.592 người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp. Mời xem chi tiết tại đây.
10. Có thể tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 06/5, Ban Thường trực Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo điều chỉnh tổ chức hội nghị
tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hướng giảm số cuộc tiếp xúc và có thể tiếp xúc cử tri
bằng hình thức trực tuyến. Mời xem chi tiết tại đây.
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