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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Đồng Tháp: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 từ ngày 27/4
Từ hôm nay (27/4), Đồng Tháp bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tại 165 điểm
gồm: 09 Bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố,
143 Trung tâm Y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Mục tiêu nhằm chủ động dự phòng và tạo miễn dịch chủ động cho nhân viên y tế và các lực
lượng ưu tiên trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng vắc xin Astra Zeneca.
Trong đợt này, vẫn thực hiện tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQCP của Chính phủ, gồm: Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; đối tượng ngoại giao, hải
quan, xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu và giáo viên 03 huyện, thành phố
biên giới. Dự kiến số lượng thuộc diện tiêm chủng đợt này là trên 21.000 người.
Quá trình triển khai trước, trong và sau tiêm được ngành y tế thực hiện chặt chẽ, đúng quy
định. Đặc biệt, việc khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi xử lý phản ứng sau tiêm được thực
hiện nghiêm túc, có sự giám sát, theo dõi và xử lý kịp thời, đảm bảo mục tiêu an toàn tiêm
chủng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Phó Chủ tịch Trần Trí Quang đối thoại với công dân
Ông Võ Hoàng Được và ông Nguyễn Văn O, cùng ngụ tại huyện Thanh Bình có khiếu
nại yêu cầu được bồi thường chi phí san lấp cát do thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 30
(đoạn qua xã Bình Thành và thị trấn Thanh Bình) trên phần đất mương lộ cặp Quốc lộ 30.
Tại buổi đối thoại với ông Võ Hoàng Được và ông Nguyễn Văn O vào chiều 27/4, Phó
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang kết luận, phần đất mương lộ này không bồi
thường chi phí san lấp mặt bằng, do đây là phần đất Nhà nước quản lý, trừ trường hợp trước
khi san lấp được sự đồng ý của chính quyền địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, ngụ Phường 3, thành phố Cao Lãnh (được uỷ quyền của:
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tam, Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
khiếu nại yêu cầu được giao 01 nền tái định cư do Nhà nước thực hiện dự án công trình
đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh.
Qua đối thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang cho biết, theo quy
định của pháp luật thì không có cơ sở để bố trí thêm nền tái định cư như yêu cầu của bà
Trang. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Trang, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị
bà có đơn trình bày với Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc khó khăn về nhà ở để
được xem xét.
Đối thoại với bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ngụ Phường 4, thành phố Cao Lãnh (yêu cầu
nâng giá bồi thường đất, bố trí 01 nền tái định cư do Nhà nước thực hiện dự án công trình
đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh), Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Trần Trí Quang kết luận không có cơ sở để giải quyết và chuẩn y quyết định
giải quyết khiếu nại trước đó của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh. Mời xem chi tiết tại
đây.
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3. Kiểm tra công tác bầu cử xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
Qua khảo sát thực tế các khu vực bỏ phiếu tại địa bàn các ấp và kiểm tra hồ sơ tại Uỷ ban
nhân dân xã, đồng chí Lê Thành Công - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh, Trưởng đoàn công tác, đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử
của xã Mỹ Thọ đảm bảo tiến độ đề ra.
Đồng chí Lê Thành Công đề nghị Uỷ ban bầu cử và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã Mỹ Thọ rà soát kỹ và lưu trữ các hồ sơ như: danh sách ứng cử viên, biên bản hội nghị
hiệp thương, biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với
người ứng cử. Trong tuyên truyền, cần chú ý việc bảo quản pa no, áp phích, danh sách cử tri
đã niêm yết không để mưa gió làm hư hỏng; công bố danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử
tóm tắt của người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri tiện theo dõi – đồng chí Lê
Thành Công yêu cầu.
Mặt khác, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đề nghị xã Mỹ Thọ nên tổ chức phát động thi
đua đợt cao điểm bằng hình thức ra quân tổng vệ sinh, phát hoang cây xanh nhân Ngày sinh
nhật Bác (19/5) và Ngày bầu cử (23/5); thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid19, vận động cử tri đeo khẩu trang khi đi bầu cử v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong ngày bầu cử
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hồng Ngự vào sáng 27/4, đồng chí Trần
Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo bầu
cử, Uỷ ban bầu cử huyện tập trung phòng, chống dịch Covid 19 trước, trong ngày bầu cử;
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến bầu cử tại các xã, thị trấn.
Đồng chí Trần Văn Tám đề nghị huyện Hồng Ngự kịp thời giải quyết khó khăn, vướng
mắc tại từng khu vực bỏ phiếu; thông tin đầy đủ đến nhân dân về những nội dung liên quan
bầu cử và tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức.
Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã biên giới Thường Phước 1. Là
xã biên giới nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong ngày
bầu cử được xã đặc biệt quan tâm, nhất là công tác phòng, chống người nhập cảnh trái phép
qua biên giới được các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã túc trực 24/24.
Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hồng Ngự, Uỷ ban bầu cử huyện
báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri diễn ra từ
đến 19
1
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch Tổ
chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng
Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử được
gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu
làm đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cử tri được tiếp xúc, hiểu rõ hơn những người được giới thiệu ứng cử, trên cơ sở đó để
cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đại diện làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
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6. [Infographic] Lưu ý cử tri khi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND
Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của cử tri là
không hoàn toàn giống nhau. Những trường hợp nào cử tri được bỏ phiếu bầu cử ở cả 03 cấp
hay chỉ được bỏ phiếu ở cấp tỉnh, cấp huyện v.v.? Mời xem chi tiết tại đây.
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