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---------------------------1. Thời hạn khiếu nại danh sách cử tri là 30 ngày khi niêm yết
Đến ngày 13/4, danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được niêm yết tại trụ sở Uỷ
ban nhân dân cấp xã và tại những khu vực bỏ phiếu.
Toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu và số lượng cử tri hơn 1.380.000 người.
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mọi công dân có
quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri bầu cử đại biểu
Quốc và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trừ những người đang bị tước quyền
bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình
đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được
hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự.
Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm
trú. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi
mình thường trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại
để Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã đăng ký thường trú biết và không ghi tên vào danh
sách cử tri ở địa phương.
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày
niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh
sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận
được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu
nại biết kết quả giải quyết. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo theo chuẩn cũ vào cuối năm 2021
Ngày 20/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, phấn đấu giảm 0,5% tỷ lệ hộ
nghèo theo chuẩn cũ vào cuối năm 2021.
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đảm bảo cho 16.209 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, học sinh, sinh viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 24.053 người
nghèo và phấn đấu 77.682 người cận nghèo được hỗ trợ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực
hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 25.280 học sinh; cải thiện nhà ở cho
1.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ cho 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo
được học nghề; xây dựng 05 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 05
dự án mô hình giảm nghèo bền vững v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
Kế hoạch này được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 20/4 hướng đến mục tiêu xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng phục vụ Nhân
dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.
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Có 12 nội dung thực hiện, trong đó nhiệm vụ xuyên suốt là tập trung thực hiện hiệu quả
các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các
tầng lớp Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo cho
đối tượng chính sách; quán triệt, vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
tiếp tục tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt
nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2021), Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu
thực hiện nghiêm các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Theo đó, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thuộc quản lý có phương án bảo đảm năng
lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Bố trí phương
tiện để chuyển hành khách khi phát hiện phương tiện chở quá số người quy định. Các đơn vị
kinh doanh vận tải (bến xe, bến du lịch thủy nội địa) thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá
vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19, đặc biệt các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.
Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố và các
lực lượng liên quan tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ;
trong đó, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa. Mời xem chi tiết tại đây.
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