Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020
____________________________________________________

1. Đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị thành phố Cao Lãnh thảo luận tổ
Các đại biểu thống nhất với hầu hết dự thảo các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân
dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng
nhân dân tỉnh, trong đó có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề giai đoạn 2021 - 2025
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn,
khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ
sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, có đại biểu cho rằng cần làm rõ
hơn về lộ trình di dời, khu vực nuôi.
Việc thực hiện Nghị quyết số 176/2018/NQHĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc
có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động hợp tác xã. Hiện nay còn nhiều hợp tác xã mong muốn được áp dụng chính sách này,
vì vậy một số đại biểu đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thêm 01 năm trong thời
gian chờ chủ trương mới từ Trung ương.
Đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021, có đại biểu đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 cho đồng bộ với Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI; đồng thời đưa giải pháp “huy động nguồn lực
xã hội đầu tư phát triển, phát triển đô thị theo lộ trình” lên hàng đầu; quan tâm xây dựng đô
thị thông minh tại thành phố Cao Lãnh v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thúc đẩy hợp tác giữa Đồng Tháp với các đối tác của Hà Lan
Chào mừng bà Đại sứ và Đoàn Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, ông
Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Đồng
Tháp luôn giữ quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực với các đối tác, cơ quan đại diện ngoại
giao của Hà Lan tại Việt Nam. Tỉnh đã thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan tỉnh
Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Thanh Hùng mong muốn, thông qua bà Đại sứ, Đại sứ quán Vương quốc
Hà Lan tại Việt Nam làm cầu nối ngoại giao uy tín, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Đồng
Tháp với các đối tác của Hà Lan đa lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và đi vào
chiều sâu.
Tại buổi gặp gỡ, phía tỉnh Đồng Tháp đề nghị Hà Lan quan tâm, hỗ trợ về phát triển
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước; chuyển đổi
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mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu; xây dựng nguyên liệu
cho công nghiệp chế biến phát triển chuyên sâu, khai thác tài nguyên bản địa hình thành các
sản phẩm OCOP v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu triển khai mới từ 5 - 7
nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, từ 35 - 40 nhiệm vụ cấp tỉnh, khoảng 50 nhiệm
vụ cấp cơ sở; hỗ trợ ít nhất 60 lượt doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ;
hỗ trợ quản lý, phát triển nhãn hiệu cho ít nhất 10 đối tượng sở hữu công nghiệp.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng thống nhất và đánh giá cao
với những định hướng của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới, trong đó lưu ý cơ
quan này khi thực hiện các đề tài phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phát huy chỉ
dẫn địa lý “Xoài Cao Lãnh”, hướng dẫn các địa phương phát triển nhãn hiệu nông sản.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa
học và Công nghệ nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới là phải “Đổi mới, sáng tạo, phát
triển”. 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.
Việc tuyển sinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Giáo dục
và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan nghiên
cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về quy định tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao
trong giáo dục phổ thông. Mời xem chi tiết tại đây.
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Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
ĐƯỜNG KHẢI TRƯỜNG
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
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Website: www.dongthap.gov.vn
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