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1. Đồng Tháp: Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt kết quả cao
Sáng 25/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân,
tuyển sinh quân sự năm 2020.
Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện đã ra quyết định gọi 1.530 công dân
nhập ngũ, trong đó có hơn 1.470 thanh niên chính thức (Quân sự: 1.202, Công an: 271) và
60 thanh niên dự phòng. Số lượng thanh niên đảm bảo chỉ tiêu giao, chất lượng tuyển quân
ngày một được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Về công tác tuyển sinh quân sự, Ban Tuyển sinh quân sự đã tham mưu tốt cho chính
quyền cùng cấp có biện pháp chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ; chú trọng công tác tuyên truyền, tư
vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Năm 2020, có 350 thí sinh đủ điều kiện dự thi, kết quả có
63 thí sinh trúng tuyển, cao hơn 06 thí sinh so với năm 2019, đây là số lượng thí sinh Đồng
Tháp đậu cao nhất từ trước đến nay.
Để công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt kết quả, chất lượng cao trong thời gian
tới, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ
Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần tổ chức quán triệt và triển khai
đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm; nêu cao
vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu và tổ chức
thực hiện. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Lãnh đạo tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Đội K91
Sáng 25/11, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự họp mặt kỷ
niệm 20 năm thành lập Đội K91 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (23/11/2000 - 23/11/2020).
Cách đây 20 năm, ngày 23/11/2000, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình
nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia
của tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 811/QĐ-TM của Tổng Tham Mưu
trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy phiên hiệu là Đội K91.
Trong 20 năm qua, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 1.867 bộ hài cốt liệt sĩ; trong
đó tìm kiếm, quy tập ở Campuchia là 1.648 bộ, trong nước là 219 bộ, với hơn 90.000 ngày
công lao động; thăm hỏi, tặng hơn 3.500 phần quà, tổ chức khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn
phí cho hơn 26.000 lượt người dân nước bạn v.v..
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu biểu dương những thành tích mà
cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn nghĩa cử cao
đẹp của các cán bộ, chiến sĩ Đội K91 làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước giao
phó.
Trong thời gian tới, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn Đội K91 phát huy những thành
tích đã đạt được, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn về công
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tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đội nhận thức tốt trách
nhiệm.
Bên cạnh đó, xây dựng Đội K91 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt
công tác khảo sát, xác minh các vị trí, nơi an táng hài cốt liệt sĩ; giữ mối quan hệ đoàn kết tốt
với phía nước bạn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cấp chính
quyền, Quân đội và nhân dân Campuchia trong khảo sát, nắm thông tin và quy tập hài cốt
liệt sĩ; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh lưu ý. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Hội thảo về công tác đưa học sinh du học tại Đài Loan
Chiều ngày 25/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác đưa học sinh
du học tại Đài Loan. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu; Phó Giáo sư, Tiến
sĩ Lê Quang Minh – Cố vấn Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hoá Giáo dục Đài Việt tham dự.
Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các Trường Đại học của Đài Loan.
Từ năm 2017 – 2019, có 541 học sinh của Đồng Tháp du học tại Trường Đại học Khoa
học và Kỹ thuật Minh Tân, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn, Trường Đại
học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển của Đài Loan.Du học sinh học theo chương trình
chuyên ban, được xây dựng kết hợp lý thuyết với thực hành. Thời gian thực hành, sinh viên
được hưởng lương thực tập cùng các chế độ học bổng đủ để trang trải chi phí học, phí sinh
hoạt và sau 04 năm học còn có tích lũy. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng đại
học chính quy theo chuyên ngành đào tạo, được hỗ trợ việc làm tại Đài Loan hoặc tại các
doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam.
Tại hội thảo, các Trường Đại học đã giới thiệu chương trình đào tạo mới theo nhu cầu
của doanh nghiệp, chính quyền Đài Loan, chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin,
Trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư nông nghiệp kỹ thuật cao, Kỹ sư cảnh quan nông nghiệp, Quản trị
kinh doanh quốc tế v.v. và các chương trình học bổng. Hai bên cũng thống nhất đổi tên
chương trình “Vừa học, vừa làm” thành “Học và thực hành tại doanh nghiệp”. Mời xem chi
tiết tại đây.
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