Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2020
____________________________________________________

1. Thứ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị cử tri sản xuất nông nghiệp sạch
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ với nỗi
băn khoăn, lo lắng của cử tri xã Phú Điền (huyện Tháp Mười) và xã Bình Thạnh (huyện Cao
Lãnh). Nhấn mạnh, tri thức con người thay đổi rất nhanh nhằm tối ưu hóa cuộc sống, do đó
ông Lê Minh Hoan mong muốn người dân không ngừng học hỏi, nâng cao hiểu biết thông
qua sự chia sẻ tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội quán, hợp tác xã để người dân có thể
làm giàu bằng sự hiểu biết của mình.
Ông Lê Minh Hoan biểu dương những tấm gương vươn lên khởi nghiệp, nhất là khởi
nghiệp từ sản vật quê hương để góp phần tiêu thụ nông sản và mong muốn cử tri truyền tải
tinh thần ấy cho con em mình để mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chia sẻ về câu chuyện sản xuất sạch, theo ông Lê Minh Hoan cái lợi trước hết khi sản
xuất sạch là bảo vệ sức khỏe chính người nông dân, bảo vệ sức khỏe người thân trong gia
đình và cả người tiêu dùng. Và sản xuất sạch không phải là câu chuyện xa vời mà nhiều nông
dân Đồng Tháp đã làm được và làm hiệu quả. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Bí thư Tỉnh uỷ tiếp xúc cử tri, khảo sát mô hình sản xuất
Cử tri xã Long Khánh A kiến nghị Trung ương có giải pháp kiểm tra, xử lý tình trạng
thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, gây thiệt hại cho nông dân và đề nghị tăng chế
tài xử phạt; quan tâm đầu tư phát triển du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái gắn với làng nghề
xã Long Khánh A, phát triển du lịch bãi tắm cồn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho
người dân ở xã Cù lao.
Liên quan đến vần đề sản xuất nông nghiệp, cử tri xã Long Khánh A kiến nghị nạo
vét kênh Lòng Hồ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân 02 xã Long Khánh A và
Long Khánh B.
Nhân chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cùng Trưởng Ban Nội
chính Tỉnh uỷ Trần Văn Cường và lãnh đạo huyện Hồng Ngự đã đến thăm và tham quan
vườn nho của nông dân Nguyễn Thanh Tuấn tại xã Long Khánh B.
Theo anh Tuấn, gia đình đang đầu tư làm du lịch homestay, dự kiến sẽ mở cửa đón
du khách trong tháng 11 âm lịch năm nay. Ghé thăm vườn nho, du khách sẽ thoải mái tận
hưởng không khí miệt vườn trong lành, tham quan vườn nho rộng lớn, chụp ảnh, thưởng
thức các món ăn dân dã từ đặc sản vùng sông nước v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Cập nhật kiến thức ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu
Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh,
biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến đời sống và sản xuất
của người dân. Do đó, buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết, giúp cho cán
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bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có thêm cơ sở đề ra giải pháp định hướng cho từng
ngành, từng địa phương trong thời gian tới để biến nguy thành cơ, tạo sự phát triển nhanh và
bền vững.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí
hậu, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều
thách thức, đó là biến đổi khí hậu và nước biển dâng, lún sụt đất, bức xạ mặt trời v.v. ảnh
hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.
Để thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn đề xuất nhiều
mô hình sản xuất nông nghiệp “thuận thiên” như: Xen canh lúa - cá, luân canh lúa - tôm
vùng ven biển, nâng cấp kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ bằng hệ thống tự động và sử dụng
năng lượng mặt trời.
Tại Đồng Tháp, trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp để thích ứng với biến đổi
khí hậu như chuyển đổi lúa 3 vụ sang 2 vụ để trồng hoa màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy
sản. Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn cũng gợi ý thực hiện mô hình lúa - sen - cá du lịch. Đây là mô hình được kỳ vọng sẽ tìm được lời giải cho bài toán biến đổi khí hậu. Mời
xem chi tiết tại đây.
4. Cập nhật kiến thức về dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông qua Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức về công tác dân vận theo tư tưởng
Hồ Chí Minh cho lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí
thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn, nhận thức và trách nhiệm của các
cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh sẽ có
chuyển biến tích cực hơn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phương châm, nhiệm vụ trọng
tâm công tác dân vận của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã đề ra.
Bằng những câu chuyện ý nghĩa cùng cách truyền đạt truyền cảm, lôi cuốn, Giáo sư,
Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương
- người đã dành hơn 50 năm nghiên cứu, sưu tầm, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích xoay quanh chuyên đề Dân vận theo
tư tưởng Hồ Chí Minh.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo khẳng định, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào
việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai
đoạn hiện nay cần đặc biệt chú trọng những chỉ dẫn cụ thể và thiết thực của Người, nhận
thức đúng để vận dụng đúng, sáng tạo cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất về năng lực, hiệu quả lãnh
đạo, quản lý, là chỉ số xác thực nhất đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ đảng viên,
công chức trong phục vụ nhân dân, bằng cả đức lẫn tài, mà đức là gốc; phải làm cho bằng
được để phát huy quyền làm chủ của nhân dân - Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhắn nhủ. Mời xem
chi tiết tại đây.

2
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa
5. Tập huấn về xây dựng, tổ chức các hoạt động du lịch tại điểm
Trong thời gian 04 ngày từ 24 - 27/11, khoảng 100 học viên đến từ các điểm tham
quan du lịch cộng đồng, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn tỉnh được giảng viên của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tập huấn các
nội dung gồm: Kỹ năng tổ chức các hoạt động giải trí tại điểm du lịch; quy trình phục vụ và
đón tiếp khách tại điểm du lịch; kỹ năng phát triển và bán sản phẩm hàng lưu niệm; xử lý
tình huống.
Ngoài ra, các học viên còn được tham quan, trải nghiệm thực tế về hoạt động tổ chức
đón tiếp và phục vụ du khách tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam và Điểm du lịch cộng
đồng thủ công mỹ nghệ Sen Việt.
Đây là dịp để các học viên và giảng viên trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm,
cách làm hay, giải pháp thiết thực để tạo ra những sản phẩm dịch vụ du lịch có tính hấp dẫn
cao thu hút du khách, góp phần tạo ra sự đa dạng về sản phẩm của du lịch Đồng Tháp. Mời
xem chi tiết tại đây.
6. Đảm bảo bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Tân Sửu
Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo cân đối cung cầu hàng
hoá, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, với mục tiêu đảm
bảo số lượng, chủng loại hàng hoá thiết yếu phục vụ trước, trong và sau Tết Tân Sửu; không
để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc đầu cơ gây sốt giá thị trường;
hàng hoá đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả phải
niêm yết công khai và bán theo giá niêm yết.
Sở Công Thương đề nghị Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp chỉ đạo các Đội Quản
lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương triển khai các kế hoạch
kiểm tra, kiểm soát thị trường trong các tháng cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, kinh doanh
hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm, các hành vi gian lận
thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, trong đó chú trọng các mặt hàng thiết
yếu, các mặt hàng thực phẩm tươi sống được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu,
phòng chống buôn lậu qua biên giới, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.
Các đơn vị sản xuất chủ động rà soát, đánh giá cung cầu thị trường, chủ động xây
dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết; dự trữ nguồn nguyên vật liệu hợp
lý để đảm bảo sản xuất ổn định, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được,
để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo;
hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần Tết, gây tâm lý bất ổn cho thị trường. Mời
xem chi tiết tại đây.
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