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1. Đồng Tháp – Viettel hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh
Chiều ngày 18/11, 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 cùng lãnh đạo một số sở, ngành
liên quan có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về
hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2020 – 2025.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương cho biết, Đồng Tháp đang nỗ lực
xây dựng chiến lược về chuyển đổi số với 03 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã
hội số theo lộ trình cụ thể và tạo cơ chế thông thoáng, ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực này.
Ngoài việc đầu tư hạ tầng để triển khai mô hình chính quyền điện tử, Đồng Tháp mong
muốn được hỗ trợ thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; Trung tâm hỗ
trợ phát triển sản phẩm công nghệ số phục vụ lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chế biến, du lịch,
nông nghiệp số; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, phát triển giao dịch điện tử.
Sau khi thảo luận, hai bên đã ký kết thoả thuận hợp tác với 04 nội dung, đó là: Triển
khai hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên triển khai các công nghệ mới nhất, mở
rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Xây dựng chính quyền điện tử, trong đó ưu
tiên triển khai các giải pháp nền tảng, các hệ thống thông tin dùng chung và các cơ sở dữ
liệu của tỉnh. Cùng với đó là phát triển đô thị thông minh, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên
đã được tỉnh xác định. Thực hiện chuyển đổi số trên cả 03 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế
số và xã hội số. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm nghề sư phạm
- 20/11, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã gửi thư chúc mừng, tri ân và
gửi gắm niềm tin đến quý thầy, cô giáo về sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà. Cổng Thông
tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo
Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), sáng ngày
18/11, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và chúc mừng tập thể giáo viên Trường
Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sa Đéc.
Đồng chí Phan Văn Thắng phấn khởi với những thành tích đáng tự hào của tập thể giáo
viên và học sinh nhà trường trong những năm qua và mong muốn nhà trường tiếp tục quan
tâm và đổi mới phương pháp giảng dạy; ngoài tập trung đào tạo kiến thức cũng cần quan tâm
đào tạo các kỹ năng sống cho học sinh và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.
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Sau buổi đến thăm Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, đồng chí
Phan Văn Thắng còn đến thăm, tặng hoa và quà cho cô Phan Thị Nghĩa - cựu giáo viên
Trường Tiểu học Trưng Vương và cô Hồ Thị Bảy - giáo viên Trường Trung học cơ sở Lưu
Văn Lang. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hồng Ngự thảo luận các văn bản
Ngày 18/11, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Hồng Ngự thảo luận
các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các văn bản dự kiến trình, các báo
cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, đề nghị các ngành tỉnh có
hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư công đối với cấp huyện trong giai đoạn 2021 - 2025 để
thực hiện, tỉnh xem xét đầu tư sớm Đền thờ liệt sĩ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền
thanh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự.
Về 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, có đại biểu đề nghị điều chỉnh tiêu đề ngắn gọn hơn. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ông Đoàn Tấn Bửu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sa Đéc
Sáng 18/11, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự và chúc mừng
thầy cô giáo trên địa bàn thành phố Sa Đéc tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11).
Qua 38 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sa Đéc đạt
những thành tựu quan trọng, góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đặc biệt, thành phố Sa Đéc đã được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn
cầu, qua đó góp phần gia tăng cơ hội học tập cho người dân, chia sẻ và học hỏi kiến thức từ
các thành phố khác trong mạng lưới.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu ghi nhận và biểu dương những
thành quả trên, đặc biệt là những đóng góp tích cực của đội ngũ thầy, cô giáo trên địa bàn,
góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.
Việc Sa Đéc được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu là một vinh dự
lớn, khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế cũng như gia tăng khả năng thu hút đầu
tư, nguồn nhân lực, sự thịnh vượng và phát triển của thành phố Sa Đéc - ông Đoàn Tấn Bửu
ngợi khen thành phố, đồng thời mong muốn, trong giai đoạn mới, ngành giáo dục thành phố
cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp kỷ niệm 20 năm thành lập
Chiều 18/11, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm
thành lập (2000 - 2020), 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) và
khai giảng năm học 2020 - 2021. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự
và chúc mừng nhà trường.
Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã thực
hiện tốt chức năng của một trường công lập đào tạo đa dạng về ngành nghề và trình độ theo
hướng ứng dụng – nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu
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cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.
Hiện nay, nhà trường đã xây dựng mối liên kết với trên 100 doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh cho sinh viên thực tập và tìm việc làm, nhờ đó cánh cửa việc làm sau khi ra
trường ngày càng rộng mở đối với sinh viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngày càng
tăng: Năm 2017 có 94% sinh viên tìm được việc làm, đến năm 2018 là 96% và 2019 là 98%.
Mời xem chi tiết tại đây.
7. Sẽ thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021 tại huyện Tam Nông
Nội dung trên được Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và đại diện
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Huyện uỷ,
Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông thống nhất tại buổi làm việc vào sáng 18/11.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ
trợ rất tích cực của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
thời gian qua trong thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh một cách bài bản, thiết thực và hiệu
quả, góp phần hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường nông thôn, nhà ở cho người dân, cải thiện
cuộc sống.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông chủ trì,
phối hợp Trường Đại học Bách khoa và các ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch
thực hiện Chiến dịch, trong đó phân kỳ thực hiện từng năm; trước mắt là tạo điều kiện để
Trường khảo sát, đánh giá và lựa chọn địa bàn thực hiện; đồng thời huy động các lực lượng
tại chỗ địa phương hỗ trợ, đảm bảo Chiến dịch được thực hiện thành công. Mời xem chi tiết
tại đây.
8. Trao 180 suất học bổng cô giáo Nhế lần thứ 16
Sáng ngày 18/11, tại Trường Tiểu học Long Khánh A3 - Điểm trường cô giáo Phan Thị
Nhế ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Tập đoàn Novaland - thông qua Quỹ Thời báo
Kinh tế Sài Gòn - đã tổ chức Lễ Trao học bổng cô giáo Nhế lần thứ 16.
180 suất học bổng trị giá gần 400 triệu đồng đã được trao tặng cho các học sinh nghèo
vượt khó, học giỏi của 02 xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Dịp
này, Tập đoàn Novaland cũng trao 80 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của 08 trường học
thuộc 02 xã này. Mời xem chi tiết tại đây.
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