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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Đồng Tháp

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đoàn công
tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp.
Bên cạnh đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch
bệnh; quản lý tuyến biên giới, kiểm soát chặt xuất nhập cảnh, Phó Thủ tướng Trương Hoà
Bình yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập
trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K +
vắc xin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong phòng, chống dịch, nhất là xuất nhập cảnh trái phép.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác
trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thật tốt các giải pháp phòng chống dịch,
nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 – 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Huyện Cao Lãnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Chiều 29/4, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện Cao Lãnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
thời kỳ đổi mới.
Đến dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Vĩnh Tân - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía tỉnh Đồng Tháp, có Bí thư
Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân
dân tỉnh.
Huyện Cao Lãnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được Tỉnh uỷ chọn là căn cứ
cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960 đến năm 1975. Huyện có 09/18 xã và
05 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc mong muốn đội ngũ cán bộ huyện tiếp tục
phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo. Đội ngũ cán bộ lãnh
đạo phải nhận thức đầy đủ sứ mệnh và tầm nhìn của địa phương mình, từ đó cùng toàn Đảng
bộ, Chính quyền và nhân dân hành động để đi đến mục tiêu chung. Mỗi cán bộ, công chức
phải tiên phong thay đổi từ những việc làm nhỏ nhất; cả hệ thống chính trị của huyện phải
gần dân hơn nữa, lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của người dân, kiến tạo môi trường cho mọi
người dân đều có cơ hội phát triển, cuộc sống ngày càng sung túc, diện mạo thành thị đến
nông thôn ngày càng khang trang, văn minh, an lành và trở thành nơi đáng sống v.v.. Mời
xem chi tiết tại đây.
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3. Phải xem việc trồng cây xanh là bổn phận của mỗi ngƣời
Đây là mong muốn của đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Lê Minh Hoan tại Lễ phát động “Tết trồng cây”, hưởng ứng “Chương trình
trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ
chức vào sáng 29/4.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trồng cây xanh không chỉ vì
một Việt Nam xanh mà còn vì một Đồng Tháp xanh, một huyện, thành phố xanh. Làm được
điều đó, mỗi người chúng ta phải ý thức rằng, trồng cây xanh là bổn phận của mỗi người để
cảnh quan môi trường ngày càng tươi đẹp, trong lành và người đầu tiên thụ hưởng những
điều tốt đẹp đó chính là mỗi chúng ta, thế hệ con cháu mai sau.
Đại diện tuổi trẻ Đồng Tháp, đồng chí Huỳnh Minh Thức – Bí thư Tỉnh đoàn đã phát
biểu hưởng ứng chương trình trồng cây xanh và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng đoàn
thanh niên chung tay cùng địa phương trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Tỉnh uỷ,
Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện các lãnh đạo các huyện, thành phố đã tham gia trồng cây
lưu niệm. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kiểm tra chuẩn bị bầu cử
Trong chuyến công tác tại huyện Cao Lãnh vào sáng 29/4, ông Trần Trí Quang - Phó
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đơn vị
bầu cử số 02 đã kiểm tra một số điểm chuẩn bị bầu cử tại huyện Cao Lãnh. Cùng đi có đồng
chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 –
2026 tại xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Long.
Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cư
tri, các biểu bảng, thông tin tuyên truyền về bầu cử và khu vực niêm yết tiểu sử người ứng
cử. Qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới (23/5/2021) được Uỷ
ban bầu cử huyện Cao Lãnh và xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Long thực hiện nghiêm túc, đảm bảo
theo tiến độ công việc đề ra.
Hiện nay, các xã đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách chính
thức những người ứng cử và đang chuẩn bị đăng tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Mời xem
chi tiết tại đây.
5. Huyện Cao Lãnh khánh thành cầu do Thứ trƣởng Bộ Quốc phòng hỗ trợ
Sáng 29/4, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức lễ khánh thành cầu Ngã Bảy Ấp 3,
thuộc ấp 3, xã Mỹ Hiệp. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng
Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026, lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động
trong thời kỳ đổi mới của nhân dân và cán bộ huyện Cao Lãnh.
Cầu Ngã Bảy Ấp 3 có chiều dài 42 m, rộng 6,1 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải
trọng 08 tấn. Tổng mức đầu tư hơn 05 tỷ đồng, trong đó Thượng tướng Trần Đơn - Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng đã vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tài trợ kinh
phí 04 tỷ đồng.
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Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh cảm ơn tình
cảm quý báu của Thượng tướng Trần Đơn và sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Quân đội dành cho huyện Cao Lãnh. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Nghiêm túc thực hiện “5K”, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
Tại cuộc họp với Tổ Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào sáng 29/4, ông
Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý
thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh.
Theo ông Đoàn Tấn Bửu, bên cạnh siết chặt kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh
xâm nhập vào nội địa, biện pháp cấp bách trong lúc này đó là mọi người cần nâng cao ý thức
cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19, trong đó nhiêm túc thực hiện thông điệp
“5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Khai báo y tế, Không tập trung.
Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân bắt buộc đeo khẩu trang
khi ra đường, đến nơi công cộng. Các trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước bố trí bảng yêu
cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng bệnh. Tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và
xử phạt các trường hợp vi phạm - ông Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Hạn chế đi du lịch và di chuyển ra ngoài tỉnh dịp nghỉ lễ
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại khu vực biên giới, nguy cơ dịch
bệnh xâm nhập vào nội địa rất cao, ngày 29/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành,
địa phương nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19.
Cùng với đó là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong đó, đặc biệt
lưu ý bố trí, phân công trực trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao
động (01/5) và thời gian bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; thường xuyên nắm
tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.
Người dân đề cao cảnh giác; chủ động và tự giác khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc
đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần
hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện Thông điệp 5K); hạn chế đi du lịch và di
chuyển ra ngoài tỉnh trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động
(01/5).
Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm về
việc thực hiện Thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai
báo y tế), nhất là mang khẩu trang khi ra khỏi nhà; khi tham gia các cuộc hội, họp phải mang
khẩu trang, khử khuẩn tay theo quy định; có các biện pháp bắt buộc để cán bộ, công chức,
viên chức, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm (đặt biển yêu cầu, kiểm tra việc
thực hiện). Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện và xử lý theo quy định. Mời xem chi
tiết tại đây.
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8. Petimex nhận Huân chƣơng Lao động hạng Nhất
Chiều 29/4, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu
khí Đồng Tháp (Petimex) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm
2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Với chặng đường hơn 28 năm thành lập và phát triển, mặc dù đã phải đối mặt với những
khó khăn, thách thức và chịu ảnh hưởng không ít của nền kinh tế thị trường trong nước cũng
như sự bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới, nhưng Petimex đã nỗ lực và gặt hái
những thành quả tích cực trong nhiều năm qua.
Petimex trở thành đầu mối đứng thứ 6 trong 40 đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu của cả
nước.
Vui mừng đón nhận danh hiệu cao quý này, thay mặt Công ty, ông Trần Quang Sĩ - Chủ
tịch Hội đồng quản trị Petimex nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch
nước trao tặng là một sự khích lệ và là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với tập thể
Petimex; đồng thời khẳng định sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để đưa Petimex là doanh nghiệp
hàng đầu của tỉnh và phát triển vươn xa hơn trong khu vực cũng như quốc tế. Mời xem chi
tiết tại đây.
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