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_______________________________

1. Tuyên dương 90 gương người tốt, việc tốt trong công tác Mặt trận
Sáng ngày 16/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị
tuyên dương 90 gương người tốt, việc tốt trong công tác Mặt trận với sự tham dự của Phó Bí
thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh Nguyễn Văn Dương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Lê Thành Công.
Đây là 90 gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua do Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh phát động trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,
giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn
cuộc sống, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội ở địa phương, những đóng góp tích cực cho
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công cho rằng, những việc
làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân điển hình trong lao động, học tập, công
tác và trong cuộc sống đã làm tươi đẹp thêm hình ảnh về đất và người Đồng Tháp. Đây là
những minh chứng sinh động nhất cho vùng đất Sen hồng giàu truyền thống cách mạng, văn
minh, thân thiện, nghĩa tình, là nơi “đáng sống”. Mời xem chi tiết tại đây.
2. “Chút tình gửi về miền Trung”
Đây là chủ đề chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào tối 15/11. Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phạm Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu tham dự.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật
“Chút tình gửi về miền Trung” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia của dân tộc,
kêu gọi và tri ân các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức và
nhân dân trong tỉnh cùng chung tay hỗ trợ, giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn,
sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cảm ơn các tổ chức, cá nhân, các
nghệ sĩ đã đồng hành cùng chương trình.
Số tiền Ban Tổ chức tiếp nhận trong đêm văn nghệ là hơn 1,3 tỷ đồng. Như vậy, đến
nay Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng của các tổ chức,
cá nhân trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung. Mời xem chi tiết tại đây.
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3. Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Sáng 16/11, tại Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường (thành phố Cao Lãnh),
Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của
Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Ông Nguyễn Thành Giang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết,
Triển lãm này là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng nhằm cung cấp các thông tin,
bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, khẳng định lập trường chính
nghĩa của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Qua buổi Triển lãm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn, các
thầy cô giáo và học sinh sẽ là Tuyên truyền viên giúp mọi người cùng hiểu, cùng nhau giữ
gìn biển, đảo biên cương của Tổ quốc bằng cách học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi
mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc để tìm ra phương
thức bảo vệ chủ quyền một cách hữu hiệu.
Trong 03 ngày, từ 16 - 18/11/2020, Triển lãm được tổ chức tại 03 Trường Trung học
phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm: Đỗ Công Tường, Lấp Vò 2 và Cao Lãnh 2.
Mời xem chi tiết tại đây.
4. Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên, năm học 2021 - 2022
Theo đó, đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, học sinh trải qua 02 vòng thi: Vòng 1
do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ
và đủ điều kiện dự tuyển; Vòng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển những học sinh
đã qua sơ tuyển ở vòng 1 với các môn thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn
chuyên.
Căn cứ vào kết quả thi, học sinh sẽ được xét vào lớp 10 chuyên, lớp không chuyên của
trường chuyên (nếu học sinh có nguyện vọng), nếu không đỗ, học sinh sẽ được tiếp tục xét
vào lớp 10 theo quy định tuyển sinh lớp 10.
Đối với tuyển sinh lớp 10, tổ chức thi tuyển cho tất cả các trường trung học phổ thông,
trung học cơ sở - trung học phổ thông trong tỉnh (ngoại trừ Trung tâm Huấn luyện và Thi
đấu thể dục thể thao), với tổng số trường tham gia tổ chức thi tuyển là 41 trường. Tổ chức thi
03 môn bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (thi cùng nội dung và cùng hình thức với
03 môn cơ sở của thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên).
Thời gian tổ chức thi từ ngày 01 - 03/6/2021.
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