Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2020
____________________________________________________

1. Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Từ khi thành lập đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến
thiết Đồng Tháp luôn hoàn thành các chỉ tiêu được giao với tỷ lệ vé tiêu thụ trên 97%, đứng
tốp đầu về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam. Ước trong năm
2020, doanh số phát hành đạt 4.880 tỷ đồng, doanh số tiêu thụ 4.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế là 457 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.800 tỷ đồng.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chúc mừng những thành tích nổi
bật mà Công ty đã nỗ lực đạt được trong 40 năm qua. Đến nay, Công ty đã tạo dựng được
uy tín trên thị trường, đứng tốp đầu trong khu vực với trên 100 đại lý phân phối có mặt khắp
các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về doanh
số, lợi nhuận, nộp ngân sách; kết quả kinh doanh năm sau đều cao hơn năm trước. Trong
điều kiện ngân sách địa phương có hạn, nguồn thu xổ số là nguồn lực quan trọng để xây
dựng các công trình giao thông, y tế, giáo dục, góp phần chăm lo đời sống cho người dân ông Nguyễn Văn Dương ghi nhận.
Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục chia sẻ khó khăn với các đại lý, chăm
lo cho người bán vé số - những đối tượng yếu thế trong xã hội cần được quan tâm; đặt ra
mục tiêu xa hơn để gặt hái kết quả kinh doanh ấn tượng, hướng tới mục tiêu nhân văn cao
cả “ích nước - lợi nhà”, xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp. Mời xem chi
tiết tại đây.
2. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong,
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thành uỷ Cao Lãnh đã đến chúc mừng các thầy, cô giáo trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong chúc các thầy, cô giáo Trường Trung học phổ thông
chuyên Nguyễn Quang Diêu nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều đam mê, khát vọng mới và
nhiều thành công mới trong hoạt động giảng dạy của mình, chúc nhà trường tiếp tục phát
triển.
Theo đồng chí Lê Quốc Phong, chính sự quan tâm và tình yêu thương, quý thầy, cô
sẽ giúp cho các học sinh xem ngôi trường là mái nhà thứ hai của mình. Đồng chí mong muốn
thầy, cô giáo Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm
vụ, đưa nhà trường ngày càng phát triển.
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Đồng chí Lê Quốc Phong và đoàn công tác đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
tại Trường Đại học Đồng Tháp - ngôi trường duy nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
có đào tạo đầy đủ hết các ngành thuộc tất cả môn học trong chương trình đào tạo từ mầm
non đến trung học phổ thông và các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
Dịp này, Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm - Giáo
viên Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ông Phạm Thiện Nghĩa thăm, chúc mừng thầy cô giáo vùng biên giới
Tại huyện Tân Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Phạm Thiện
Nghĩa đến thăm, chúc mừng thầy cô giáo của Trường Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ và gia
đình cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Giáo viên của trường (có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền
hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi vòng huyện).
Tại thành phố Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa đến thăm Trường Tiểu học An
Thạnh 1 và gia đình thầy Nguyễn Tấn Đức - Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh (đã về
hưu).
Ân cần thăm hỏi, chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Phạm Thiện Nghĩa
đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thầy, cô giáo trong quá trình công
tác, đồng thời khẳng định đó là thành quả rất đáng tự hào.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện
vọng, giải quyết các kiến nghị của thầy, cô giáo; đồng thời mong muốn các thầy cô sẽ tiếp
tục có nhiều đóng góp, hiến kế hay cho huyện, tỉnh nhà trong sự nghiệp giáo dục, cũng như
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp không ngừng nâng cao công tác
giảng dạy, chất lượng đầu ra của sinh viên đều được xã hội công nhận, tỷ lệ sinh viên có việc
làm sau tốt nghiệp hằng năm luôn trên 80%.
Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chí của trường có
ngành nghề trọng điểm cấp độ ASEAN, quốc gia.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Y
tế Đồng Tháp có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, không chỉ cho
ngành y tế tỉnh nhà mà còn các nước bạn, đặc biệt là các chương trình hợp tác, hỗ trợ đào
tạo cho Lào và Campuchia.
Ông Đoàn Tấn Bửu cũng đánh giá cao đóng góp của các thầy thuốc trong công tác
chăm sóc sức khoẻ người dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa
qua và chúc cho các thầy cô giáo nhiều sức khoẻ, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao cho tỉnh.
5. Trường Đại học Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Tiến sĩ Lương Thanh Tân - Quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Đại học
Đồng Tháp có truyền thống 45 năm đào tạo sư phạm (1975 - 2020); 17 năm xây dựng, hội
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nhập và phát triển (2003 - 2020) với hành trình từ Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp
đến Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp và Trường
Đại học Đồng Tháp ngày nay.
Tri ân những đóng góp lớn lao của các lãnh đạo tiền nhiệm, các thầy cô giáo của nhà
trường, Tiến sĩ Lương Thanh Tân nhấn mạnh, thành quả lao động miệt mài, sáng tạo, đầy
trách nhiệm của quý thầy cô đã góp phần to lớn vào việc nâng tầm vị thế, uy tín cho Trường
Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát triển.
Đến tháng 6/2020, Trường Đại học Đồng Tháp có 545 lãnh đạo, giảng viên và người
lao động. Giảng viên cơ hữu có 421 người; 100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong
đó có 11 Phó Giáo sư, 79 Tiến sĩ, 331 Thạc sĩ. Toàn trường hiện có 11 giảng viên cao cấp
(hạng I), 75 giảng viên chính (hạng II) và 335 giảng viên (hạng III). Mời xem chi tiết tại đây.
6. Trường TH, THCS và THPT Tương Lai tọa đàm Chuyện nghề giáo
Tại buổi toạ đàm, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục và khách mời đã có nhiều chia
sẻ về vai trò của người thầy không chỉ trong việc truyền dạy kiến thức mà còn có ảnh hưởng
rất lớn đối với đời sống và tâm lý của học sinh, những áp lực của người thầy trong thời đại
mới, cách xử lý các vấn đề của học sinh v.v..
Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Tiểu học, Trung học
cơ sở và Trung học phổ thông Tương Lai tổ chức cuộc thi viết “Chuyện nghề giáo”. Sau 01
tháng phát động, cuộc thi thu hút trên 500 người tham gia gồm giáo viên, học sinh, sinh viên,
nhân viên văn phòng, phóng viên, nhà quản lý giáo dục v.v. với gần 600 bài dự thi. Mời xem
chi tiết tại đây.
7. Thăm dò khảo cổ 03 địa điểm tại Đồng Tháp
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thăm dò khảo cổ tại địa điểm ấp Phú Thành, xã Tân
Phú Đông, thành phố Sa Đéc; địa điểm gò Côn Éc, xã Thông Bình và địa điểm gò chùa Tám
Âu, xã Tân Thành B thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thăm dò từ ngày
18/11 - 31/12/2020.
Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của
di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện
vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án
bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Mời xem chi tiết tại đây.
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