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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Trao Quyết định nghỉ hƣu cho đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng, Nguyễn Văn
Dƣơng
Chiều 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Nguyễn Văn
Dương - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ, Phan Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thiện Nghĩa - Phó
Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
đồng chí Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy công bố Quyết
định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí
Nguyễn Tôn Hoàng và đồng chí Nguyễn Văn Dương.
Ghi nhận công lao, đóng góp của 02 đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lê
Quốc Phong nhấn mạnh, những thành tựu mà Đồng Tháp có được như hôm nay đều có dấu
ấn quan trọng, đầy tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng và đồng chí
Nguyễn Văn Dương.
Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, đây sẽ là động lực để những lãnh đạo kế nhiệm tiếp tục phát
huy, phấn đấu không ngừng; đồng thời mong muốn 02 đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng,
Nguyễn Văn Dương dù nghỉ hưu vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp, hiến kế để đưa tỉnh
Đồng Tháp - đất Sen hồng ngày càng phát triển thịnh vượng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chốt danh sách số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (ngày 16/4), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đồng Tháp đã báo cáo kết quả tổ chức lấy kiến nhận t và tín nhiệm của cử tri nơi cư tr
đối với những người ứng cử đại biểu uốc hội khóa V, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 09/4, Ban Công tác Mặt trận khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh
phối hợp tổ chức 11 cuộc Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 11
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa V, đơn vị tỉnh Đồng Tháp; có 798 cử
tri tham dự với 25 lượt ý kiến đóng góp của cử tri đối với những người giới thiệu ứng cử.
Có 88 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 100 người được giới
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 5.949 cử tri tham
dự, với 115 lượt ý kiến.
Ý kiến nhận xét của cử tri tập trung đối chiếu về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với những người ứng cử. Cử tri tham dự hội
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nghị thẳng thắn, dân chủ bày tỏ ý kiến góp đối với các ứng cử viên về mối quan hệ với
nhân dân nơi cư tr v.v.. Cử tri bày tỏ nguyện vọng, niềm tin đối với những người ứng cử
khi trúng cử sẽ có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đất nước.
Sau Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư tr đối với những người được
giới thiệu ứng cử, có 01 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội và 03 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh.
Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất
cho 04 trường hợp nói trên được rút khỏi danh sách ứng cử.
Hội nghị thống nhất số người ứng cử đại biểu uốc hội khóa V, đơn vị tỉnh Đồng
Tháp là 10 người và số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 –
2026 là 97 người. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Hệ thống đê bao thuỷ lợi của Đồng Tháp tốt nhất khu vực
Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng
Hiệp tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và một số
sở, ngành liên quan vào sáng 16/4.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, thời gian qua, Đồng Tháp đã quan tâm, tập
trung nguồn lực, làm tốt công tác đầu tư hệ thống đê bao, thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất
và sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở bờ sông
hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đồng Tháp cần tập trung làm tốt công tác quy
hoạch tổng thể trong giai đoạn tới, trong đó có quy hoạch thuỷ lợi, phòng chống thiên tai,
gắn với quy hoạch vùng; nghiên cứu giải pháp chỉnh trị sông, ưu tiên vùng đầu nguồn; vẽ
bản đồ sạt lở; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể hệ thống đê bao phục vụ sản xuất.
Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận, xem xét kiến nghị của tỉnh
hỗ trợ thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, với danh mục 08 công trình, tổng
kinh phí 2.185 tỷ đồng gồm: (1) Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực phường An
Lạc, thành phố Hồng Ngự; (2) Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền - xã Tịnh Thới, thành
phố Cao Lãnh; (3) Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung,
huyện Cao Lãnh; (4) Dự án đảm bảo nước sạch nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu
tỉnh Đồng Tháp – Hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực khó khăn và biên
giới; (5) Phòng chống sạt lở bờ sông bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn
tỉnh (khu vực xã Long Thuận và Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự); (6) Hồ chứa nước ngọt
Gáo Giồng; (7) Nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm
nước; (8) Dự án liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao cồn Chính Sách, ã Thường
Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và cồn Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang. Mời xem chi
tiết tại đây.
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