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NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. PAPI 2020: Đồng Tháp xếp thứ hai cả nƣớc
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Việt Nam tổ
chức Lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2020
(Chỉ số PAPI). Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đến dự.
Theo Bảng tổng hợp Chỉ số PAPI 2020 (không có trọng số), Đồng Tháp thuộc nh m các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương c Chỉ số cao nhất, với 46.97 điểm – đứng thứ 2 cả
nước (sau Quảng Ninh với 48.811 điểm), tăng 0.25 điểm so với năm 2019. Với kết quả này,
Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 02/63 tỉnh, thành phố.
Trong 08 chỉ số thành phần của PAPI 2020, Đồng Tháp có 06 chỉ số được xếp vào nhóm
cao nhất gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra các quyết định; Trách nhiệm giải trình với
người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng
dịch vụ công; Quản trị môi trường. Riêng chỉ số Quản trị môi trường, Đồng Tháp dẫn đầu cả
nước. Mời xem chi tiết tại đây.
2. PAPI 2020 xếp thứ hai, Chủ tịch UBND tỉnh gửi thƣ cảm ơn
Ngay sau khi đ n nhận kết quả Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 02/63 tỉnh, thành phố
về Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa c thư cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
tỉnh nhà.
Trong thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bày tỏ, bằng tất cả tình cảm của mình, tôi xin
cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh nhà; đồng thời, bày tỏ lòng cảm kích trước sự tin tưởng, chia sẻ và đánh giá
cao của bà con Nhân dân về hiệu quả quản trị, điều hành của chính quyền các cấp trên địa
bàn tỉnh, mặc dù năm 2020 dịch Covid-19 đã gây ra những tác hại không nhỏ đến mọi mặt
của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và địa phương.
Tôi thấu hiểu rằng, để đạt được kết quả rất đáng phấn khởi này là cả một quá trình phấn
đấu với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh nhằm mang đến sự hài
lòng cho người dân. Thành quả quan trọng này đã tạo dựng niềm tin, đáp ứng sự kỳ vọng
của nhân dân về hiệu quả của bộ máy công quyền. Chính niềm tin này là động lực quan
trọng để cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và địa phương nâng cao hiệu quả
quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công ngày càng tốt hơn, đ ng g p chung vào sự phát
triển của quê hương, đất nước.
Tuy vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được nhưng chúng ta vẫn còn phải tiếp
tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo
phát triển, liêm chính và phục vụ Nhân dân. Tôi tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà luôn quan tâm cải tiến phương pháp làm việc, không
ngừng sáng tạo những mô hình hay, cách làm mới để phục vụ tốt hơn cho công dân, tổ chức,
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góp sức cho sự phát triển giàu đẹp của quê hương Đồng Tháp Sen hồng. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Đồng Tháp giới thiệu môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tại Việt Nam Expo 2021
Chiều 14/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở
ngành c liên quan đã đến tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2021 đang diễn ra tại Trung tâm
Triển lãm quốc tế I.C.E, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng Tháp tham dự Hội chợ này với
một gian hàng giới thiệu các tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư của tỉnh.
Điểm đặc biệt của hội chợ năm nay là Ban tổ chức bố trí chương trình giới thiệu đến
khách tham quan 07 điểm đến trong thu hút đầu tư chuyên sâu gồm: Vĩnh Long, Yên Bái,
Khánh Hòa, Nghệ An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp đã giới
thiệu đến các khách dự các nhà đầu tư những lợi thế, tiềm năng, cơ hội của tỉnh Đồng Tháp.
Nơi được biết đến như là địa phương c vùng nguyên liệu phong phú và đa dạng, có tiềm
năng lớn trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp chế biến
thực phẩm. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tam Nông, thành phố Sa Đéc
Ngày 14/4, Đoàn công tác do Ph Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm
trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tam Nông và thành phố
Sa Đéc.
Qua kiểm tra, ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện
Tam Nông, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình
thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân,
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành
công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa
phương; c phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
Sau khi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại xã Tân Khánh Đông, phường Tân uy Đông
và làm việc với Uỷ ban bầu cử thành phố Sa Đéc, ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá thành phố
đã hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, yêu cầu địa phương cần tiếp tục triển khai
những bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự và thời gian đã quy định.
Trong đ , tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử cũng như c
phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bầu cử, tập trung tuyên truyền bằng
nhiều hình thức, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu
cử s p tới. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ông Đoàn Tấn Bửu chúc mừng Tết Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay
(Campuchia)
Chiều 14/4, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đoàn Tấn Bửu đến dự và chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Cộng hoà Dân chủ nhân dân
Lào) và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Vương quốc Campuchia) năm 2021 được Uỷ
ban nhân dân tỉnh tổ chức cho lưu học sinh đang học tập tại các trường cao đẳng trên địa bàn
tỉnh.
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Tết cổ truyền của nhân dân 02 nước Lào và Campuchia diễn ra từ ngày 14 - 16/4 dương
lịch hằng năm.
Trong buổi lễ chúc mừng năm mới, các lưu học sinh Lào và Campuchia đã giới thiệu
nghi thức đ n năm mới truyền thống của mỗi nước; thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay,
nghi thức té nước, giới thiệu văn h a ẩm thực truyền thống v.v..
Việc tổ chức chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay
(Campuchia) không chỉ sự là quan tâm, động viên của tỉnh đối với lưu học sinh Lào và
Campuchia hiện đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh, không c điều kiện về nước đ n
Tết mà còn là hoạt động nhằm th t chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 03 nước
Việt Nam - Lào - Campuchia; quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hoá, lịch sử, hình ảnh,
con người Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
6. 13 ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ trong nông nghiệp, nông thôn
Ngày 13/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục ngành, nghề
ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Theo đ , Danh mục gồm: Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp
chế biến; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung; sản xuất, phát triển giống cây trồng,
giống vật nuôi, giống thủy sản; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công
nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát
triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; sản xuất nguyên liệu và chế
biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học; chế biến, bảo quản nông, thủy
sản, dược liệu.
Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sản xuất hàng
thủ công; sản phẩm văn h a, dân tộc truyền thống; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát
nước; đầu tư mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp;
thu gom, xử lý chất thải r n sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất
thải làng nghề; đầu tư chợ ở vùng nông thôn; dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về
sản xuất nông, thủy sản ở vùng nông thôn. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Chi trả các chế độ qua phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày 14/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh c Công văn đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh
chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không
dùng tiền mặt.
Theo đ , Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm vận
động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đến cuối năm 2021 đạt chỉ tiêu
theo Nghị quyết của Chính phủ giao; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao
động, người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.
Cùng với đ là ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong
việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với ngân hàng và bưu điện;
phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công để hướng dẫn, tạo
điều kiện thuận lợi, c cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Mời xem chi tiết tại
đây.
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8. Đồng Tháp ban hành Đề án Phát huy giá trị đình làng
Ngày 14/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng
Tháp giai đoạn 2021 - 2025.
Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện c 96 ngôi đình tọa lạc tại 11 huyện, thành phố (huyện Tháp
Mười không c đình làng), trong đ c 04 ngôi đình được xếp hạng Di tích Quốc gia, 26
ngôi đình được xếp hạng Di tích cấp tỉnh, 66 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích.
Hiện nay, kiến trúc một số đình làng trong tỉnh bị thay đổi, không phù hợp, không giữ
được nguyên gốc; việc bài trí bên trong như: Gian thờ, bệ thờ, tượng thờ, đèn chiếu sáng và
các lễ thức, lễ nhạc, lễ nghi dân gian v.v. có nhiều biến đổi; các S c Thần, thư tích cũ, các
khí cụ tại đình làng chưa được người có trách nhiệm và cơ quan chức năng ở địa phương
quan tâm đúng mức dẫn đến hư hỏng, mất c p rất khó phục hồi nguyên giá trị.
Do đ , việc xây dựng Đề án này nhằm phát huy tốt 03 chức năng chính của đình làng:
Tín ngưỡng dân gian, hành chính, sinh hoạt văn h a nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng
đồng của người dân địa phương, tập trung nhất là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian.
Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành biên soạn Lược sử các ngôi đình được chọn thí điểm;
kết nối các đình làng tiêu biểu với các tour, tuyến du lịch để thu hút du khách đến với loại
hình kiến trúc - nghệ thuật đặc s c này.
Đề án này sẽ được nghiên cứu, lồng ghép một số nội dung vào Đề án Phát triển du lịch,
Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới của tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
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