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1. Đại biểu huyện Cao Lãnh góp ý văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh
Có ý kiến cho rằng định mức hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi quá thấp nên khó thực
hiện; cần quy định không được chăn nuôi ở toàn bộ khu vực thị trấn và xem xét thêm địa
bàn giáp ranh với khu vực đô thị, bổ sung các khu dân cư tập trung ở cấp xã là nơi không
được chăn nuôi chim yến, nghiên cứu chế tài đối với trường hợp không chấp hành.
Có đại biểu đề nghị kéo dài thời gian 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,
nhưng cũng có đại biểu đề nghị tổ chức sơ kết trước khi tiếp tục thực hiện.
Đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05
năm (2021 - 2025), đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp để thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải
nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý, số hợp tác xã thành lập mới; có cơ chế khuyến
khích các viện, trường liên kết vớ các hợp tác xã để nghiên cứu chế biến nông sản; kiên cố
hóa thủy lợi nội đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Cũng có ý kiến đề nghị đánh giá về thu hút nguồn nhân lực ngành y tế, từ đó có định
hướng cho sắp tới; đề xuất đầu tư thêm cụm công nghiệp Bình Hàng Trung; tập trung phát
triển ngành công nghiệp chế biến nông sản v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đồng Tháp ký kết ghi nhớ hợp tác tại Vietnam CEO Forum
Trong khuôn khổ của Vietnam CEO Forum 2020, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ
Chí Minh - Ban tổ chức Vietnam CEO Forum đưa ra sáng kiến chiến lược nhằm tăng cường
tính liên kết, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp các địa phương với nhau để tạo ra sự
cộng hưởng, hợp lực trong chuỗi giá trị trong nước và kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu,
trong đó có vai trò quan trọng của các nhà hoạch định chính sách - mắc xích quan trọng để
gia tăng sức mạnh chuỗi giá trị.
Cụ thể hoá sáng kiến này là Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh - Ban tổ chức Vietnam CEO Forum với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp
và Bến Tre.
Thông qua biên bản ghi nhớ này, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh - Ban
tổ chức Vietnam CEO Forum sẽ cùng hợp tác với các tỉnh trên nhiều lĩnh vực, gồm: Các
hoạt động chính sách thu hút nguồn nhân lực, hoạt động phát triển cộng đồng doanh nghiệp
địa phương; hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các hoạt
động khác theo đặc thù địa phương.
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Với sáng kiến này, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh - Ban tổ chức
Vietnam CEO Forum sẽ tiếp tục kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện
sứ mệnh CEO trong giai đoạn mới. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng làm việc với Vườn Quốc gia
Tràm Chim
Chiều 19/11, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng làm việc với
Vườn Quốc gia Tràm Chim về hoạt động năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng lưu ý Vườn Quốc gia Tràm
Chim cần có đánh giá việc thực hiện chức năng của vườn quốc gia, khu Ramsar; nghiên cứu
phát triển sinh kế cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học.
Định hướng sắp tới, Vườn Quốc gia Tràm Chim vẫn phải phát triển du lịch - ông
Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp
Vườn Quốc gia Tràm Chim, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức
tổng kết hoạt động khai thác phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục để phát triển nguồn nhân lực
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực
của ngành giáo dục trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, góp phần triển kinh tế - xã hội,
đặc biệt là trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh đề nghị ngành giáo dục tỉnh nhà
cần chú trọng phát triển các kỹ năng sống, phát triển giáo dục sức khỏe, thể chất cho học
sinh; các đơn vị nhà trường cần tích hợp các nguồn lực xã hội hóa để phát triển thể dục, thể
thao tại cơ sở; lồng ghép các nội dung kỹ năng phòng chống đuối nước và chăm lo đến sự
an toàn cho trẻ khi đến trường.
Song song đó, hệ thống giáo dục từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục tăng cường quản lý,
hoàn chỉnh quy trình kiểm soát, nhận diện xử lý can thiệp kịp thời các vấn đề như lạm thu,
dạy thêm học thêm, bạo hành trường học v.v..
Dự kiến đến năm 2025, Đồng Tháp sẽ đầu tư nguồn lực lớn vào ngành giáo dục để
thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục cần đầu tư vào cơ sở vật
chất phù hợp để phục vụ cho học sinh, quan tâm đến vấn đề vệ sinh học đường v.v., từ đó
tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.
Mời xem chi tiết tại đây.
5. Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp
Từ năm 2019 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật với gần 30.000 lượt người tham dự. Các doanh nghiệp cũng công
khai cho người lao động biết về kết quả sản xuất kinh doanh, những thay đổi về phương thức
sản xuất, kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tài chính v.v..
Hiện toàn tỉnh có 217 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở. Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức gần 1.000 buổi đối thoại,
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góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp cũng như giải đáp thắc mắc của
người lao động.
Tuy nhiên, nội dung đối thoại chủ yếu xoay quanh chế độ chính sách, phúc lợi của
người lao động, chưa có nhiều ý kiến đóng góp của người lao động về tình hình sản xuất
kinh doanh; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chỉ đạt 65%; còn nhiều
doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn v.v..
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về công tác tuyên
truyền, vận động đoàn viên Công đoàn và người lao động tham gia thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở; phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong quá trình xây dựng quy chế dân chủ
cơ sở, tạo ra môi trường làm việc hài hoà và hiệu quả trong đơn vị; ứng dụng công nghệ số
vào việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Châu Thành
Ngày 19/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng
huyện Châu Thành gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Châu Thành có điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dẫn theo phát triển
dịch vụ - đô thị tại khu vực trung tâm huyện cũng như trong mối tương quan phát triển của
cả vùng kinh tế phía Nam sông Tiền. Đây còn là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, tập
trung vào thế mạnh: Chế biến lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, chế
biến thức ăn thủy sản và đặt biệt là cá da trơn xuất khẩu.
Về phát triển hệ thống thương mại tại khu đô thị thị trấn và trung tâm các xã; chú
trọng phát triển các loại hình thương mại đô thị và hình thành các khu dân cư - dịch vụ
chuyên hậu cần công nghiệp, các khu dân cư - thương mại - dịch vụ mới trên cơ sở kết nối
thị trấn Cái Tàu Hạ và Nha Mân đạt đô thị loại V. Kết hợp với việc phát triển hạ tầng và đô
thị hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển các kênh giao lưu kinh tế nhằm làm nền tảng
phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, xem như chìa khóa đảm bảo tạo
thế đồng bộ, bền vững cho phát triển trên địa bàn huyện. Mời xem chi tiết tại đây.
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