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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Cao Lãnh đạt đô thị loại I
Chiều ngày 13/4, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đã đến dự Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ thành phố Cao Lãnh khoá IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu nghe trình bày tờ trình dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành
Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa IX,
nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vào việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển nông
nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.
Trong đó, mục tiêu quan trọng đề ra đến năm 2030 là xây dựng và phát triển thành phố
Cao Lãnh trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp,
dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông của tỉnh; phấn đấu đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển nâng cấp hệ
thống đường giao thông đô thị; mời gọi đầu tư xây dựng các công trình công cộng, thương
mại, dịch vụ trên địa bàn; đồng thời kêu gọi các hình thức đối tác công tư, các dự án đầu tư
từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhằm giảm chi phí đầu tư công, huy động tối đa nguồn lực
cho phát triển. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Trong năm 2021 sẽ có 06 dự án giao thông đưa vào sử dụng
Chiều ngày 13/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang làm việc với ngành
Giao thông, Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện các dự án giao thông và cho ý kiến
tháo gỡ những dự án đang vướng mắc.
Năm 2021, Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư 12 dự án, trong đó có 06 dự
án đang ở giai đoạn thi công, 06 dự án đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư. Đến ngày 05/4, Sở
Giao thông vận tải đã giải ngân được 22,7 tỷ đồng, đạt gần 5% kế hoạch vốn.
Dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 06 dự án: Hệ thống giao
thông kết nối hạ tầng du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp; Đường ĐT 849 giai đoạn 1 (phần
03 cầu Ngã Cái, Thủ Ô, Thầy Lâm); Đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hoà; Sửa
chữa đường ĐT 844 đoạn từ An Long đến thị trấn Tràm Chim (đoạn từ cầu Tổng Đài đến
đường Nguyễn Văn Tre); Đường ĐT 846 đoạn từ Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30 (phần phát sinh
vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cống thoát nước theo yêu cầu địa phương); Nâng cấp Quốc lộ
30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự (giai đoạn 2).
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực
hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra để đưa công trình vào sử dụng.
Hiện các công trình đang cần khoảng 286.000 m3 cát. Mặc dù đã được ưu tiên cung cấp
nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Đối với vấn đề này, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần
Trí Quang yêu cầu Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp kiến nghị bổ sung nguồn cát
của các chủ đầu tư để báo cáo trong cuộc họp Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh sắp tới.
Mời xem chi tiết tại đây.
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3. Đồng Tháp: Thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chiều 13/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp Hội
đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Hội đồng Thẩm định của tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công
nhận 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm: Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng); Tân
Công Sính, Phú Thọ (huyện Tam Nông); Long Hậu, Tân Hoà, Phong Hoà (huyện Lai Vung);
Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới (huyện Thanh Bình); Tân Bình, Hoà Tân (huyện Châu Thành);
Phú Thuận A, Thường Phước 1, Phú Thuận B, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự); Long Hưng
A, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò); Ba Sao, Phương
Thịnh, Phương Trà (huyện Cao Lãnh).
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các sở, ngành, Văn phòng
điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh, đơn vị có
liên quan phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã
đạt được, nhất là an ninh - trật tự, môi trường, giao thông v.v..
Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 76/115 xã đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Chung tay khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành giáo dục
Sáng 13/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu có buổi làm việc với Sở
Giáo dục và Đào tạo về một số vấn đề xã hội quan tâm hiện nay có liên quan đến ngành.
Buổi làm việc có sự tham dự của Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Công
an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, phóng viên một số cơ quan báo chí, truyền
thông Trung ương và địa phương.
Với tinh thần cởi mở, cầu thị, tại buổi làm việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã
thông tin nội dung trọng tâm và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề mà xã hội đặc biệt quan
tâm hiện nay đó là: Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; quản lý
bạo lực học đường, việc sử dụng chất gây nghiện trong trường học; tình trạng học sinh
không bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho rằng, bên cạnh những thành quả
đạt được, ngành giáo dục và đào tạo cả nước nói chung, Đồng Tháp nói riêng vẫn còn không
ít những tồn tại, hạn chế, bất cập; trong gia đình, ngoài xã hội vẫn còn chưa thực sự yên tâm
với chất lượng giáo dục, vẫn còn nhiều trăn trở, lo lắng cho con em trong việc học hành, thi
cử, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội v.v..
Chính vì vậy, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng
hành, chỉ ra những mặt tích cực và tiêu cực, cùng phản biện, góp ý mang tính xây dựng,
chung tay cùng ngành giáo dục khắc phục hạn chế, tồn tại nêu trên. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tuyên truyền bầu cử phải đa dạng các hình thức
Sáng 13/4, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh họp triển khai những nội dung công tác
tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Qua nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền của thành viên Tiểu ban, đồng
chí Lê Thị Kim Loan yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về bầu cử, nhất là tuyên
truyền bằng hình thức cổ động, trực quan; thông tin không chỉ đăng, phát trên các trang
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chính của cơ quan báo chí, truyền thông mà còn mở rộng ra các trạng mạng xã hội để tạo sự
lan toả trong các tầng lớp nhân dân.
Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động ở chi, tổ, hội cấp cơ sở cần lồng
ghép thêm nội dung tuyên truyền về bầu cử - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đề nghị; đồng
thời lưu ý các cơ quan báo chí, truyền thông đăng, phát rộng rãi về thông tin tiểu sử ứng cử
viên ngay sau khi có danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân.
Để nắm tình hình công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử
tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ ngày 14 đến 22/4
và kiểm tra đột xuất vào tháng 5/2021. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thanh cấp xã
Ngày 13/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 2025, tầm nhìn đến 2030.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có 100% Đài truyền thanh cấp xã được trang
bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bình quân mỗi Đài có
tối thiểu 15 cụm loa lắp đặt tại 100% số ấp; có 30% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện
tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Năm 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu có 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống
thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu
quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở
v.v..
Đến năm 2030, phấn đấu 100% cụm dân cư trên địa bàn xã có cụm loa ứng dụng công
nghệ thông tin - viễn thông; 100% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại
trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt
công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.
Mời xem chi tiết tại đây.
7. Đồng Tháp: 55 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”
Chủ tịch Nước vừa có Quyết định số 445/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà
giáo Ưu tú” cho 917 nhà giáo trên cả nước vì đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo
của dân tộc.
Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 55 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”,
chiếm 6% tổng số cá nhân được phong tặng của cả nước và hơn 7% số cá nhân được phong
tặng của khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong số 55 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” của tỉnh đợt này, có
44 giáo viên trực tiếp giảng dạy; 10 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, 01 cán bộ quản lý tại cơ
quan quản lý giáo dục; 23 nhà giáo nam, 32 nhà giáo nữ. Ngành học mầm non có 03 cá
nhân; cấp tiểu học có 24 cá nhân; cấp trung học cơ sở có 24 cá nhân và cấp trung học phổ
thông có cá nhân 03 cá nhân; 01 chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Qua 15 đợt phong tặng, tỉnh Đồng Tháp đã có 133 nhà giáo được phong tặng danh hiệu
“Nhà giáo Ưu tú”. Mời xem chi tiết tại đây.
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