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NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Á quân PCI 2020, Đồng Tháp nối dài 13 năm liên tục top đầu
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.
Với 72,81 điểm, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vị trí thứ 2 cả nước, xếp sau Quảng Ninh
(với 75,09 điểm) và tăng 0,71 điểm so với PCI 2019. Với kết quả này, Đồng Tháp nối dài
thành tích 13 năm liên tiếp nằm trong nhóm 05 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm rất tốt, lần
thứ 5 tỉnh được xếp hạng Nhì và từng giữ vị trí quán quân vào năm 2012.
Trong các chỉ số thành phần của PCI 2020, đáng chú ý, điểm số về chi phí thời gian của
Đồng Tháp gần như đạt tuyệt đối 9,50 điểm. So với năm 2019, các chỉ số tăng gồm: Gia
nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Đào tào lao
động, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; các chỉ số giảm là: Tính minh bạch, Cạnh tranh
bình đẳng, Tính năng động của chính quyền và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ hoạt động này, VCCI và USAID tổ chức trao thưởng của cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam cho các tỉnh, thành phố xuất sắc trong PCI nhằm ghi nhận sự nỗ lực
cải thiện môi trường kinh doanh của một số địa phương trong năm vừa qua. Đồng Tháp là
một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất theo kết quả điều
tra hơn 10.000 doanh nghiệp của PCI 2020. Mời xem chi tiết tại đây.
2. PCI 2020: Đồng Tháp có 06/10 chỉ số thành phần dẫn đầu cả nƣớc
Theo Báo cáo PCI 2020 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
công bố, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vững vàng vị trí thứ 02/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Một lần nữa, Đồng Tháp vẫn giữ được sự tiến bộ, khi đạt 72,81 điểm tăng 0,71 điểm so với
năm 2019. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Đồng Tháp nằm trong Nhóm 05 và năm thứ 07 liên
tiếp nằm trong Nhóm 3 các tỉnh/thành phố “có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất
nước”.
Báo cáo PCI năm 2020 chỉ rõ, Đồng Tháp có những cải thiện đáng kể so với năm 2019.
Trong đó, ghi nhận một số nội dung tích cực như: Công tác giải quyết thủ tục hành chính
tiếp tục cải thiện, được thể hiện thông qua chỉ số “Chi phí thời gian” tăng 1,1 điểm giá trị so
với năm 2019; việc gia nhập thị trường thuận lợi hơn, thể hiện qua chỉ số “Gia nhập thị
trường” tăng 0,81 điểm. Đặc biệt, các lọai “chi phí không chính thức” tiếp tục được kiểm
soát tạo được sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện rõ qua chỉ số “Chi phí
không chính thức” tăng 0,45 điểm so với năm 2019.
Phân tích sâu 10 chỉ số thành phần của PCI, tỉnh Đồng Tháp có tới 06/10 chỉ số thành
phần dẫn đầu cả nước gồm: Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Chi phí
không chính thức, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý và an ninh trật
tự. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 15 năm, tỉnh Đồng Tháp có nhiều Chỉ số thành phần
dẫn đầu cả nước nhất. Đặc biệt, chỉ số “Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo chính
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quyền tỉnh” là một trong những chỉ số đã mang “thương hiệu” của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp
trong nhiều năm liền. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Một lần nữa đƣợc xƣớng tên, khẳng định thƣơng hiệu Đồng Tháp PCI
Trao đổi nhanh với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp ngay sau sự kiện Lễ
công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ niềm phấn khởi khi một lần nữa Đồng Tháp được xướng tên,
khẳng định thương hiệu Đồng Tháp - PCI; đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành cùng
doanh nghiệp vượt qua khó khăn để cùng phát triển trong thời gian tới.
Hôm qua, Đồng Tháp rất phấn khởi khi được người dân đánh giá cao qua Chỉ số Hiệu
quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 xếp thứ 2 cả nước. Hôm nay,
với kết quả PCI 2020 vừa công bố, một lần nữa Đồng Tháp được xướng tên, tiếp tục duy trì
thành tích Á quân và nằm trong nhóm được đánh giá có chất lượng điều hành rất tốt.
Với kết quả này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ niềm vui và
lời cám ơn chân thành đến với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã có đánh giá khách
quan, công tâm và tinh thần trách nhiệm cao đối với môi trường kinh doanh tại Đồng Tháp.
Trải qua 16 năm gắn bó cùng PCI, Đồng Tháp đã tạo dấu ấn đặc biệt về nỗ lực tạo lập
môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp và làm nên thương hiệu Đồng Tháp – PCI. Có
thể khẳng định, PCI đã truyền cảm hứng, thông qua PCI, các doanh nghiệp đã có đóng góp
không nhỏ vào xu hướng cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và phát triển doanh nghiệp
của tỉnh nhà. Những gì Đồng Tháp có được ngày hôm nay đều có sự đóng góp rất lớn của
cộng đồng doanh nghiệp. Mời xem chi tiết tại đây.
4. [Infographic] PCI Đồng Tháp: 13 năm liền nằm trong top đầu
Năm 2020, Đồng Tháp tiếp tục gây ấn tượng với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) đứng thứ 2 cả nước (72,81 điểm, tăng 0,71 điểm so với năm 2019). Kết quả này nối
dài những thành tích của Đồng Tháp khi 13 năm liền nằm trong top đầu cả nước. Mời xem
infographic sau đây.
5. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn
Ngày 15/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa,
ngăn chặn cháy lớn.
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2018 - 2020, cả nước đã có trên 10.900 vụ cháy, làm chết
235 người, bị thương trên 500 người, gây thiệt hại về tài sản trên 4.900 tỷ đồng, trong đó có
118 vụ cháy lớn, 193 vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng về người.
Còn tại tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2018 – 2020, xảy ra 79 vụ cháy, trong đó có 03 vụ cháy
gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 02 người. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của một bộ
phận người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy chưa cao, còn chủ quan, thiếu ý thức
trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện cho sinh hoạt v.v..
Tại Hội nghị, Bộ Công an đã hướng dẫn về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản
để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá
khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý và phát động đợt cao
điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình,
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Triển khai Dự án USAID hỗ trợ kết thúc bệnh lao tại Đồng Tháp
Chiều ngày 15/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu làm việc với Đoàn
công tác chương trình phòng, chống lao quốc gia về triển khai Dự án USAID hỗ trợ kết thúc
bệnh lao tại Đồng Tháp.
Dự án được triển khai tại 07 tỉnh/thành (trong đó có Đồng Tháp, gồm các huyện: Châu
Thành, Thanh Bình, Cao Lãnh) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, với
tổng kinh phí gần 15 triệu USD.
Mục tiêu của dự án là tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh lao trong
cộng đồng và các cơ sở y tế; cải thiện tiếp cận với các dịch vụ toàn diện về phát hiện, điều trị
và dự phòng lao nhạy cảm với thuốc và lao kháng thuốc.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công
tác, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để cùng với đơn vị triển khai dự án tại Đồng Tháp, quyết tâm
kết thúc bệnh lao vào năm 2030; đồng thời giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch
thực hiện, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2021. Mời xem chi tiết tại
đây.
7. Sắp khai trƣơng Trung tâm Giới thiệu Đồng Tháp và ĐBSCL tại Phú Quốc
Dự kiến ngày 21/4 tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức khai trương Trung
tâm Giới thiệu Ẩm thực, Đặc sản, Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
tại Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp Grand World (Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang).
Hoạt động này nhằm giúp đẩy mạnh kết nối, đưa sản phẩm vươn xa, góp phần quảng bá,
nâng cao hình ảnh thương hiệu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông
Cửu Long, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nói chung đến với du khách trong và ngoài nước
khi đến Trung tâm Giới thiệu Ẩm thực, Đặc sản, Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long tại Phú Quốc.
Dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự sự kiện này, gồm lãnh đạo Bộ, ngành Trung
ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, các doanh
nghiệp, cơ quan truyền thông v.v..
Trung tâm đặt tại Grand World Phú Quốc – nơi được quy hoạch thành khu phố mua sắm,
vui chơi giải trí 24/7, sở hữu tổ hợp khách sạn từ 3 đến 5 sao chuẩn quốc tế, với vị trí thuận
lợi, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đến các
hoạt động kinh doanh thương mại. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lƣợng Hội quán
Thực hiện Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ tập huấn về kiến thức nông
nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho thành
viên Hội quán.
Cùng với đó, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa
học, kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP v.v. vào sản xuất; xây dựng
mô hình Hội quán có hoạt động về du lịch.
Kế hoạch cũng xác định sẽ tổ chức xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường
cho Ban Chủ nhiệm Hội quán và phối hợp liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội quán,
nhất là liên kết giữa các Hội quán với nhau để nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá.
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Theo Kế hoạch hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán, Uỷ ban nhân dân tỉnh
phấn đấu cuối năm 2021 sẽ thành lập mới 12 mô hình Hội quán; thành lập 01 Hợp tác xã
nông nghiệp từ mô hình Hội quán; cấp mã vùng trồng cho 17 Hội quán; hỗ trợ thực hiện một
số mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP. Mời xem chi tiết tại
đây.
9. Bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp
Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử,
Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 14/4 nhằm
từng bước xây dựng 02 loại hình nghệ thuật này trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc
trưng, xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ di sản.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2023, tỉnh sẽ củng cố, nâng cao chất lượng, bổ sung Hò
Đồng Tháp vào hoạt động của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hiện có; phấn đấu từ 40 - 50%
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng
Tháp; xây dựng thí điểm 02 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cấp huyện tại 02 địa
phương có phong trào mạnh là huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc.
Cùng với đó là tổ chức quảng bá, phổ biến Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp đến với cộng
đồng ở nhiều thành phần, lứa tuổi; tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt cả về nội dung và hình
thức để tổ chức đưa Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng
của tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
10. Năm 2021 Đồng Tháp phấn đấu có ít nhất 49 sản phẩm OCOP
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025 đề ra mục tiêu duy trì, củng cố các sản phẩm đạt
chứng nhận 3 sao, 4 sao; tiêu chuẩn hóa ít nhất 4 sản phẩm đạt 4 sao OCOP 2020 đủ điều
kiện tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2021.
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu có khoảng 150 sản phẩm mới của 70 chủ thể tham
gia Chương trình OCOP trong giai đoạn tiếp theo; ít nhất có 15 sản phẩm đạt 5 sao.
Giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Tháp phấn đấu có ít nhất 50% số sản phẩm đạt chứng nhận
OCOP được kết nối liên kết với các hệ thống siêu thị hoặc trung tâm thương mại; 100% sản
phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên ít nhất tại một sàn giao dịch thương mại điện tử trong
nước v.v..
Riêng năm 2021, Đồng Tháp phấn đấu có thêm ít nhất 49 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao
trở lên; triển khai, phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với
quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh trên cơ sở kết hợp vào không
gian hỗ trợ cồng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
11. Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống Covid-19 tại Lễ Vía Bà Chúa xứ
Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt
nhưng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Ban
Tổ chức Lễ Vía Bà Chúa xứ quyết định điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm quy mô tổ
chức Lễ Vía Bà Chúa xứ năm nay.
Theo đó, không tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, triển lãm,
trưng bày sản phẩm du lịch; thương mại, dịch vụ, gian hàng buôn bán hàng hóa, kinh doanh
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trò chơi có thưởng và không cho lực lượng buôn bán hàng rong, bán vé số, những người ăn
xin vào Khu di tích Gò Tháp.
Không tổ chức các hoạt động ăn uống từ thiện trong những ngày diễn ra Lễ Vía Bà Chúa
xứ, trừ hoạt động nấu ăn và cung cấp thức ăn nhanh trong nội bộ của Ban Hội hương Gò
Tháp.
Người dân đến viếng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,
thực hiện 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế và
không được nghỉ lại qua đêm trong Khu di tích Gò Tháp.
Thời gian hoạt động của Lễ Vía Bà Chúa xứ bắt đầu từ 07 giờ đến 19 giờ vào các ngày
25, 26, 27/4/2021 (nhằm ngày 14, 15, 16/3 âm lịch năm Tân Sửu). Không mở cửa vào ban
đêm.
Dịp Lễ này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa
xứ, tại Khu di tích Gò Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
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