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NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2021
---------------------------1. Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống 30.000 ngƣời nhiễm Covid-19
Chiều 07/5, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ quan, lơ là, nâng cao
mức độ cảnh báo, kích hoạt toàn hệ thống phòng chống dịch; huy động toàn hệ thống chính
trị và mọi người dân tham gia công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của
Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và tăng cường các biện
pháp phòng chống dịch.
Cụ thể là khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc với trường hợp
mắc bệnh, các trường hợp đi về từ khu vực có dịch; chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống 30.000
người nhiễm và có thể cao hơn; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị để phục vụ cho tình
huống dịch lan rộng.
Để công tác phòng, chống dịch vừa đạt hiệu quả, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19 phục vụ tốt nhất cho bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thủ tướng yêu cầu đề
cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục chỉ đạo phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo
đảm an sinh xã hội; đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng phương án nếu có tình huống dịch bùng phát
trên địa bàn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Ký kết Chƣơng trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cƣơng, giai đoạn 2021 – 2025
Chiều ngày 07/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
giai đoạn 2021 – 2025 và “Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19”.
Phấn đấu đến năm 2025, 08/08 xã biên giới của tỉnh chuyển biến rõ rệt về mọi mặt. Đáng
chú ý là hằng năm, mỗi cơ sở Hội phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động truyền thông về chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy
con, tổ chức cuộc sống gia đình và tham gia phòng chống, giải quyết một số vấn đề bức xúc
liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới, nhất là tội phạm mua bán người.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tin tưởng, Chương trình được ký
kết hôm nay sẽ tiếp tục khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay,
góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn của phụ nữ vùng biên giới. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát dự án Nâng cấp đê bao ven sông Tiền
Sáng ngày 07/5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở,
ngành liên quan khảo sát thực tế tình hình thi công công trình Nâng cấp tuyến đê bao, kè
chống sạt lở xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 1) và
tình hình sạt lở tại xã Tịnh Thới.
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Qua khảo sát, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận các khó khăn
và sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công
trình. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Ông Vƣơng Trí Phong làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Đồng
Tháp
Sáng 07/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đối với ông Vương Trí Phong – Phó Giám đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, thay cho ông Nguyễn Văn Quế nghỉ hưu
theo chế độ kể từ ngày 01/5/2021.
Ông Vương Trí Phong có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, giữ chức
vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp từ năm 2017 đến nay và
được đánh giá là người có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực cao, tác phong làm
việc nhanh nhẹn, dám nghĩ, dám làm, được sự tín nhiệm tuyệt đối của tập thể Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Cử tri tại Sa Đéc ủng hộ ứng viên đại biểu HĐND tỉnh
Sáng 07/5, ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 15 có buổi gặp gỡ,
tiếp xúc với cử tri Phường 2, thành phố Sa Đéc để trình bày chương trình hành động theo
quy định.
Trình bày dự kiến chương trình hành động, 07 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm: ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ông
Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Chuẩn – Bí thư Thành
uỷ Sa Đéc, ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
thành phố Sa Đéc, ông Lê Quang Thơm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sa
Đéc, bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sa Đéc, bà Trần Thị
Hoàng Phương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sa Đéc đều thể hiện rõ khát
vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với
bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của thành phố hoa Sa Đéc nói riêng và của tỉnh nói
chung.
Cử tri đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng
của các ứng cử viên; hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại
biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất tại địa phương. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Ứng cử viên đơn vị số 08 hoàn thành tiếp xúc cử tri
Sáng 07/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đơn
vị số 08) tiếp xúc với cử tri xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Đây là đợt tiếp xúc thứ 05 và
cũng là đợt cuối của chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đơn vị
số 08.
Là ứng cử viên tại đơn vị số 08, ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh nhấn mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện khi được cử tri tín nhiệm
làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đó là: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng
phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển đô thị; sắp xếp thời gian thoả đáng để tham gia các
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hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; làm cầu nối giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với cử
tri, chuyển tải kiến nghị của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh v.v..
Cử tri xã Bình Thạnh đánh giá cao các ứng cử viên, nhất là qua chương trình hành động
được trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri, với nhiều nội dung sâu sắc, thể hiện được trách
nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của địa phương. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hỗ trợ Đồng Tháp 865 triệu đồng
Chiều 07/5, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận
nguồn kinh phí này từ Đoàn công tác Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, do ông Nguyễn Hải Anh
– Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 865 triệu đồng, trong đó Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vận động
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng.
Ông Lê Thành Công – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cảm ơn Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ cho tỉnh nguồn kinh
phí này để tổ chức Tháng Nhân đạo và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19;
đồng thời, cho biết sẽ sử dụng kinh phí hiệu quả nhất.
Trước đó, Đoàn công tác Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng hàng trăm phần quà
cho người dân trên địa bàn huyện Thanh Bình, Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh. Hoạt động
này sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai tại huyện Tháp Mười, Lấp Vò. Mời xem chi tiết tại đây.
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