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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Không gian Đại đoàn kết: Mô hình mới cần nghiên cứu, nhân rộng
Ra mắt từ tháng 01/2020, Không gian Đại đoàn kết trên địa bàn Phường 2, thành phố
Cao Lãnh là nơi gặp gỡ, tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cấp uỷ, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc và cán bộ, công chức, viên chức Phường 2.
Theo Đảng uỷ Phường 2, quá trình hoạt động đã minh chứng việc thành lập Không gian
Đại đoàn kết là phù hợp với điều kiện của phường đô thị, giúp Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân
phường hiểu, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và ngược lại; bước đầu tạo mối quan hệ
mật thiết, gắn bó giữa Đảng uỷ, chính quyền với người dân.
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cho rằng, tiếp nối thành công của mô hình Hội quán,
Không gian Đại đoàn kết là mô hình hay mà các phường đô thị trên địa bàn tỉnh cần nghiên
cứu, học tập kinh nghiệm để áp dụng vào điều kiện thực tiễn của mình.
Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng uỷ Phường 2 cần tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng
hoạt động của mô hình; Thành uỷ Cao Lãnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần
đánh giá hiệu quả và những đóng góp của mô hình vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng
công tác dân vận. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Phát huy vai trò định hướng của Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Sáng 26/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị
liên quan để đánh giá về việc hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, các cơ quan báo chí hợp tác với tỉnh
đã có nhiều thông tin tích cực về tỉnh Đồng Tháp, qua đó, góp phần quan trọng đưa nhiều
thông tin thiết thực của Đồng Tháp đến với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt,
các Bộ, ngành Trung ương cũng nắm sâu hơn về những thành tựu, lợi thế của tỉnh.
Bên cạnh đánh giá thực chất hiệu quả phối hợp với các đơn vị đã hợp tác tuyên truyền
thời gian qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần xây
dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025 với các cơ quan báo chí ngoài
tỉnh, ngoài nước; trong đó, cần gắn kết với các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh; lưu
ý chọn lọc và phối hợp với các báo chí theo chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm và đặc thù của
địa phương.
Nhấn mạnh vai trò định hướng, kết nối của Cổng Thông tin điện tử tỉnh - Cơ quan phát
ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên Internet, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị
tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, đồng hành cùng báo chí và lan toả thông tin đến độc
giả trong và ngoài nước. Mời xem chi tiết tại đây.
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3. Bàn Kế hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
Sáng 26/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang chủ trì cuộc họp với các
sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai đoạn
2021 – 2025.
Theo đó, vận chuyển hành khách bằng đường bộ chiếm 77% và đường thủy chiếm 23%;
vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ chiếm 40% và đường thủy chiếm 60%; vận tải hành
khách công cộng đáp ứng khoảng 5% nhu cầu đi lại của người dân.
Các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh sẽ duy trì hoạt động, nâng cao mức độ phục vụ, tần
suất hoạt động. Mở mới một số tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân như: Tuyến bến
xe Tháp Mười – bến xe Thanh Mỹ, bến xe Thanh Mỹ - bến xe thành phố Cao Lãnh, bến xe
Tân Phước - bến xe thành phố Cao Lãnh, bến xe Trường Xuân - bến xe thành phố Hồng
Ngự. Mở rộng mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh ra các tỉnh Tây Nguyên và một
số tỉnh Miền Trung dựa trên nhu cầu thực tế tại địa phương và Quy hoạch của Bộ Giao
thông vận tải.
Phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2021 – 2025 còn tập trung đầu tư các
cảng hành khách: Cao Lãnh, Sa Đéc 1, Hồng Ngự; hệ thống cảng biển để vận chuyển hàng
hoá như: khu bến trên sông Tiền, khu bến Lấp ò trên sông Hậu , nâng cấp khu bến Cao
Lãnh v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Công bố danh sách 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức
những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026
theo từng đơn vị bầu cử.
Theo đó, có 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tại 16 đơn vị bầu cử trong
toàn tỉnh để bầu 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 26 người tái cử, số
lượng nữ là 37 người; đáng chú ý, có 03 ứng cử viên là Chủ nhiệm Hội quán, Giám đốc Hợp
tác xã và Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và 01/5
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp,
các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 02 ngày, ngày 30/4 và 01/5, nhưng
do ngày 01/5 trùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai ngày 03/5 . Như vậy, dịp Lễ này cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 04 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày
30/4 đến hết thứ Hai ngày 03/5.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ
tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, ngày 30/4 và
01/5. Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Đảm bảo an toàn giao thông khi tạm ngưng thi công công trình
Để đảm bảo trật, tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Lễ
30/4 và 01/5 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình giao thông tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, có phương án thi
công phù hợp khi gần ngày Lễ.
Trong các ngày nghỉ Lễ, theo quy định công trình phải ngưng thi công, thông tuyến; tiến
độ thi công phải hoàn thành chậm nhất trước ngày nghỉ Lễ theo quy định 01 ngày, sau đó
phải tạm ngưng thi công.
Sau khi tạm ngưng thi công phải thực hiện ngay các công tác đảm bảo an toàn giao thông
như: Thu gọn vật tư, thiết bị thi công ra ngoài phạm vi đường dành cho lưu thông, hoàn trả
mặt bằng thi công để người và các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Mời xem chi
tiết tại đây.
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