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Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

 

Thực hiện Thông báo số 827-TB/TU ngày 19/11/2021 của Thường trực Tỉnh 

uỷ về bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021, qua rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung trên cơ sở đề xuất của các ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kính 

trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung sau: 

- Không bổ sung thêm sự kiện mới, lý do: sự kiện của ngành, địa phương 

trùng với các sự kiện Hội đồng bình chọn sự kiện nổi bật của Tỉnh đã cho ý kiến, 

ngoài ra các sự kiện khác không mang tầm ảnh hưởng của Tỉnh.  

- Đề xuất 06 sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) tỉnh Đồng Tháp đứng tốp đầu 

cả nước 

3. Đất Sen hồng - Đồng lòng chống dịch Covid-19 

4. Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực vượt khó khôi phục sản xuất kinh doanh, 

nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận cấp quốc gia 

5. Nhiều công dân ưu tú Đất Sen hồng được vinh danh 

6. Tuần Lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021: “Sa Đéc - Phố và hoa” 

(Kèm theo nội dung 06 sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021). 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kính trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến.  

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban cán sự đảng UBND Tỉnh (để biết),  

- Lưu BTGTU + Phòng TT và BC-XB (NTLQ) 

 

TRƯỞNG BAN  

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Kim Loan 
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DANH SÁCH 
NỘI DUNG CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TỈNH NĂM 2021 

(Kèm theo Tờ trình số 109-CV/BTGTU ngày 23 tháng 11 năm 2021 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) 

----- 

1. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn 

bị tập trung của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, trọng tâm là công tác tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng của mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp, cử tri Đồng Tháp đã thật sự thể hiện được quyền và nghĩa vụ của mình. 

Ngày 23/5/2021 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả, 

có 1.369.562/1.376.970 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong đó, thành 

phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự đạt 100% số cử tri đi bầu; huyện Thanh Bình có 

tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 99%; có 769/1.065 Tổ bầu cử có số cử tri tham gia 

bầu cử đạt 100%. Tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 14, số đại biểu được 

bầu của Tỉnh là 08, kết quả đã bầu đủ 08/08 đại biểu Quốc hội khoá XV. 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh là 

97, kết quả đã bầu đủ 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tổng số ứng cử viên 

đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 664, kết quả đã bầu 391/392 đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện, thành phố. Tổng số ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp xã là 6.297, kết quả đã bầu 3.718/3.737 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

2. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) tỉnh Đồng Tháp 

đứng tốp đầu cả nước 

Ngày 14/4/2021, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Việt Nam 

tổ chức lễ công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

ở Việt Nam (Chỉ số PAPI) năm 2020. Với 46,97 điểm, Đồng Tháp tiếp tục giữ 

vững vị trí thứ 2 sau Quảng Ninh. Trong 8 chỉ số thành phần của PAPI 2020, Đồng 

Tháp có 6 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất gồm: Công khai, minh bạch trong 

việc ra các quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham 

nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; 

Quản trị môi trường. Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

năm 2020 cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016 - 

2021 của Chính phủ được cải thiện. Đặc biệt, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công được cải thiện mạnh mẽ nhất.  
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Ngày 15/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối 

hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020. Theo đó, với 72,8 điểm, Đồng 

Tháp giữ vị trí thứ 2 cả nước, sau Quảng Ninh với 75,09 điểm. Đây cũng là cột 

mốc ghi dấu 13 năm liên tiếp Đồng Tháp vinh dự được xếp trong nhóm 5 tỉnh, 

thành phố đứng đầu PCI toàn quốc.  

Ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tổ chức Hội nghị 

trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020. Kết quả, tỉnh Đồng Tháp xếp hạng 

thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 02 bậc so với năm 2019. Tuy 

nhiên, chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt 88,67%, tăng 2,34% so với năm 

2019 và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chỉ số hài 

lòng năm 2020 của Tỉnh đạt 89,06%, tăng 1,44% so với năm 2019 và xếp hạng thứ 

12/63 tỉnh, thành phố. Kết quả trên đã phản ánh khá toàn diện kết quả thực hiện cải 

cách hành chính của các cơ quan, địa phương, cũng như những hạn chế trong từng 

lĩnh vực cải cách trên địa bàn Tỉnh. Đây là nguồn thông tin quan trọng trong việc 

xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh cải cách 

hành chính tại địa phương trong thời gian tới. 

3. Đất Sen hồng - Đồng lòng chống dịch Covid-19 

Ngày 24/6/2021, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc. Từ đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh diễn biến vô 

cùng phức tạp. Lần đầu tiên từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Tỉnh phải nhiều 

lần thực hiện giãn cách xã hội; phong toả nhiều khu vực; lập chốt kiểm soát... 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã thực 

hiện nhiều giải pháp cấp thiết nhằm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh. “Quê hương 

nghĩa nặng, tình sâu” - với tinh thần đồng cảm, chia sẻ khó khăn, nghĩa tình lúc hoạn 

nạn, lãnh đạo Tỉnh, các địa phương, đơn vị nỗ lực tiếp nhận, bố trí và đảm bảo đưa 

đón công dân hồi hương một cách trật tự, an toàn; động viên, thăm hỏi, tạo việc làm, 

hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong giai đoạn bình thường 

mới, người lao động được địa phương hỗ trợ quay trở lại nơi làm việc khi có nhu cầu. 

Đáng trân quý hơn, đội ngũ y, bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng đã có những 

cống hiến, hy sinh thầm lặng, không quản hiểm nguy, vất vả, nỗ lực hoàn thành tốt 

nhất nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Ngành Y tế đã và 

đang trải qua thời gian thật sự khó khăn, đầy thử thách trong lịch sử của Ngành: 

Thần tốc chống dịch, hạn chế số lượng ca mắc, điều trị, giành lại sự sống cho các 

bệnh nhân, giảm thiểu số ca tử vong; đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bảo đảm hiệu 

quả, an toàn để sớm bao phủ vắc-xin cho người dân. Tiếp tục củng cố vững chắc 

những nơi không có dịch bệnh và duy trì công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Lực 

lượng y tế đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, giữ gìn bình yên, an 

toàn cho cộng đồng, góp phần lan toả hình ảnh người thầy thuốc vì Nhân dân. 
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Cùng với các đội ngũ y tế, tình nguyện viên, lực lượng công an, quân đội, 

biên phòng phải tập trung 100% quân số, không quản ngại khó khăn, xa gia đình, 

người thân để ứng trực 24/24 giờ. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ tiên phong nơi 

tuyến đầu chống dịch, mà còn ngày đêm giữ vững trận địa phòng, chống tội phạm. 

Cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, Tổ bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên… 

trực xuyên suốt ở các chốt chặn với những bữa cơm ăn vội, những giấc ngủ không 

tròn, những trận mưa lớn có khi “thổi bay” cả chốt kiểm soát. Lực lượng công an 

thường xuyên tuần tra kiểm soát, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các thông tin, xử phạt các trường hợp đăng tải, chia sẻ tin, bài sai sự 

thật, chưa được kiểm chứng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

Internet và mạng xã hội để kịp thời nhắc nhở, định hướng dư luận.  

Thực hiện tốt phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng 

dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, lực lượng quân đội đã phối hợp chặt chẽ các 

địa phương trên địa bàn Tỉnh nắm chắc diễn biến tình hình để tổ chức các khu cách 

ly tập trung, tiếp nhận, thu dung, tuần tra, kiểm soát, truy vết nguồn lây nhiễm 

trong cộng đồng. Nhiều đơn vị đã sử dụng doanh trại để thành lập khu cách ly, 

bệnh viên dã chiến, bố trí và tổ chức lực lượng phục vụ ăn, ở tận tình, chu đáo cho 

người dân cách ly. Song song đó, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều tháng liền 

bám trụ trên các tuyến biên giới trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt 

thiếu thốn; thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn người và hàng hoá xâm nhập trái phép nhằm 

giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng danh là “Bội đội cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được ghi nhận và tôn vinh. Nổi bật là các mô 

hình “Shipper áo xanh”, “Đi chợ giúp dân” - sáng kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhà nhằm hỗ trợ nhu cầu mua nhu yếu 

phẩm của người dân, hạn chế sự tập trung đông người tại các điểm bán hàng với 

phương châm “mình vì mọi người”. Ấm áp những suất cơm nghĩa tình, “Gian hàng 

0 đồng” do các tập thể, cá nhân tự nguyện tạo lập, góp công, góp sức vì cộng đồng. 

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Tỉnh tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-

19. Đa số tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trên địa bàn Tỉnh đều đồng 

thuận, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực 

vận động, quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thể hiện tinh 

thần “tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”. 

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều diện tích hoa màu trên địa 

bàn Tỉnh đến kỳ thu hoạch không thể tiêu thụ. Bên cạnh nỗ lực tháo gỡ của cơ 

quan chức năng, với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều tổ chức, cá nhân tích 

cực vào cuộc để giúp nông dân “giải cứu nông sản”; thực hiện chương trình “Nông 

sản Đồng Tháp - San sẻ yêu thương” - hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các thiết bị 
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y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Uỷ ban Mặt trận đoàn kết 

phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prây-veng, Vương quốc Campuchia. Nhiều cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn vừa hoàn thành tốt nhiệu vụ 

chính trị, sản xuất kinh doanh, vừa đồng hành cùng tỉnh nhà ủng hộ Quỹ vắc-xin 

phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp. 

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, không thể không nhắc đến sự đồng lòng của Nhân dân - đoàn kết một 

lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ 

trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia 

đình là một pháo đài vững chắc trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. 

Cần nhìn nhận rằng, đâu đó tại các địa phương, đơn vị, một bộ phận người 

dân vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, thiếu ý thức trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; gây khó khăn, trở ngại cho cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch bệnh. Thế nhưng, bằng tất cả niềm tin và hy vọng, cả 

hệ thống chính trị, Nhân dân, doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, 

thực hiện nghiêm biện pháp 5K nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu cao 

nhất là bảo vệ an toàn sức khoẻ cho Nhân dân; phục hồi kinh tế - xã hội quê hương 

Sen hồng Đồng Tháp. 

4. Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực vượt khó khôi phục sản xuất kinh doanh, 

nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận cấp quốc gia 

- Trong năm, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ 

lực vượt qua thách thức đại dịch Covid-19 để duy trì và từng bước phục hồi sản xuất 

kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp của Tỉnh đã có nhiều đóng góp vật chất, tinh 

thần tiếp tục đồng hành, chia sẻ, chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng, 

chống dịch, ủng hộ quỹ vắc-xin, trang thiết bị y tế và hỗ trợ an sinh xã hội cho Tỉnh 

thông qua các chương trình: đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-

19, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; chương trình “Sóng và máy tính cho em”…  

Mặc dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó 

khăn phải tạm ngưng hoạt động, giảm công suất sản xuất, sản xuất theo phương án 

“3 tại chỗ”, “4 tại chỗ” nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, 

duy trì sản xuất mang lại giá trị kinh tế cho Tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho 

hàng chục ngàn lao động trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn Tỉnh.  

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động các 

doanh nghiệp trong Tỉnh cùng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và khôi 

phục sản xuất kinh doanh năm 2021 là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Hội 

Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp 

và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp. 
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Ngày 18/8/2021, Bộ Công thương ban hành Quyết định số: 1974/QĐ-BCT phê 

duyệt danh sách 315 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Trong đó, tỉnh Đồng 

Tháp có 09 doanh nghiệp, gồm Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển đa quốc gia IDI, Công ty cổ phần Thủy sản Trường Giang, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Phát Tài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricegrowers Việt 

Nam, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco, Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bích Chi, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty TNHH Hùng Cá. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí về mức 

kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước 

ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong các lĩnh vực hải quan, thuế, 

môi trường… 

- Ngày 23/8/2021, Bộ Công thương ban hành Quyết định số: 1997/QĐ-BCT 

về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 

2021, theo đó, tỉnh Đồng Tháp có 06 sản phẩm được công nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia: Muối sấy Ngọc Yến, Cơ sở chế biến - sản 

xuất muối sấy Ngọc Yến, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình; Ống hút gạo 

Fuma, Công ty Cổ phần Tinh bột xanh, Phường 2, thành phố Sa Đéc; Bánh hỏi đặc 

biệt Phú Khang, Cơ sở thực phẩm Phú Khang 2, phường An Hoà, thành phố Sa 

Đéc; Buffalo Jerky - Khô trâu ăn liền - Vị tiêu, Hộ kinh doanh Quang Hiển, xã Tân 

Bình, huyện Châu Thành; Bộ tinh dầu đặc trưng Đồng Tháp, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại và sản xuất tinh dầu hương Đồng Tháp; Nhang sen Liên Tâm, 

Hộ kinh doanh Liên Tâm, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.  

Việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 

nhằm: Khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; khuyến khích các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, 

ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy quảng bá thương 

hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp; giúp cộng đồng 

doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa của việc tham gia bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

5. Nhiều công dân ưu tú Đất Sen hồng được vinh danh 

- Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Công an 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Công việc chuyên môn là tham mưu - tổng hợp 

nhưng chị luôn tích cực đi địa bàn, nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và tham gia trực chốt cùng đồng đội. Cuối tháng 6/2021, ca bệnh đầu tiên 

được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Chị đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, 

Ban lãnh đạo phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sa Đéc xây dựng kế 

hoạch liên ngành đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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Không may trở thành F1, chị tình nguyện cách ly tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ 

công tác hành chính. Trong khoảng thời gian cách ly tại đơn vị, chị thực hiện tốt chế 

độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống dịch và công tác đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Chị đã tham mưu xây dựng kế hoạch các điểm 

“vùng xanh” của thành phố, kiểm tra gần 1.000 hồ sơ xử phạt, chủ yếu hành vi ra 

đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, không đeo khẩu trang với số tiền 

phạt gần 2 tỷ đồng… Với những đóng góp, cống hiến của mình nhiều năm liền 

Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tại hội nghị sơ 

kết và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh 

trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Trung tá Nguyễn Thị Thu 

Trang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

- Thầy giáo Trần Quốc An, giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh 1, phường 

An Thạnh, thành phố Hồng Ngự tích cực với công việc thiện nguyện: Đồng cảm và 

chia sẻ với những khó khăn của người dân, cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại 

các chốt kiểm soát trên địa bàn phường An Thạnh (thành phố Hồng Ngự), thầy 

Trần Quốc An đã chủ động liên hệ để tham gia hỗ trợ thức ăn, nước uống và tình 

nguyện tham gia vận chuyển đến tận nơi để trao tặng, với mong muốn cùng nhau 

vượt qua khó khăn giữa cơn đại dịch Covid-19. Trung bình mỗi ngày, thầy chuyển 

giao gần 500 suất, do đó để đảm bảo đủ số lượng và kịp thời, thầy phải dậy sớm, 

chủ động công việc gia đình cũng như trong khâu vận chuyển, dù khó khăn vất vả 

nhưng thầy giáo An luôn cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được một phần công sức 

của mình cùng với tất cả mọi người chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thầy cũng thường xuyên vận động mạnh thường quân các phần quà như: Gạo, mì, 

rau, củ, quả,... để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh sự vận 

động, thầy tự xuất tiền mua dụng cụ học tập như: Tập, sách, laptop, điện thoại,... 

để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm mang đầy ý 

nghĩa của thầy đã được đông đảo mạnh thường quân đồng tình ủng hộ, Đảng uỷ, 

chính quyền địa phương đánh giá cao.  

- “Nữ chiến binh áo trắng” Nguyễn Thị Thuỳ Dung, nhân viên Trạm Y tế 

phường Tân Quy Đông, thuộc Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc: Thời điểm số F0 

đột ngột tăng mạnh tại thành phố Sa Đéc, nhiều người có tâm lý hoảng loạn, không 

chịu đi cách ly tập trung và đến cơ sở điều trị, phản kháng lại với lực lượng làm 

nhiệm vụ. Nhiều trường hợp mắng chửi nặng lời rất khó nghe, thậm chí còn hành 

hung. Những lúc đó, chị cố gắng giải thích cho bà con hiểu, từ từ họ cũng đồng ý 

thực hiện. Chị và đồng nghiệp của mình không nhớ chính xác con số chuyến đi, 

trong khoảng 500 - 600 chuyến, có hôm cao điểm lên đến trên 200 bệnh nhân, phải 

chuyển 16 lượt đi về từ 02 thành phố Sa Đéc - Cao Lãnh trong ngày với khoảng 

cách gần 30 km. Trong quá trình vận chuyển, chị và đồng nghiệp phải xử trí rất 

nhiều tình huống có thể xảy ra, nhất là khi có các ca bệnh chuyển biến nặng, khó 
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thở hay những trường hợp chuyển dạ, bệnh nhi không có người nhà theo cùng. Đặc 

biệt có cả những trường hợp người bệnh tâm thần hay người nghiện ma tuý. Với 

tinh thần tự nguyện, không ngại khó khăn, hiểm nguy, nhất là cái tâm, y đức của 

người thầy thuốc của y sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung đã truyền cảm hứng năng lượng 

tích cực cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, rất đáng biểu dương và trân trọng.  

- Em Lê Thị Nhựt Sương, cựu nữ sinh Trường THPT Giồng Thị Đam, huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đạt giải thưởng Ngôi sao Gubkin ở Nga: Năm 2014 sau 

khi tốt nghiệp THPT, Sương trúng tuyển vào Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 

(Bà Rịa-Vũng Tàu). Những ngày đầu vào đại học, Sương tìm tòi nhiều cơ hội học 

bổng, thực tập ở nước ngoài. Tự tin với những thành tích kết quả học tập 3 năm 

THPT, điểm thi tốt nghiệp và điểm tổng kết học kỳ 1 năm nhất đại học, Sương nộp 

đơn xét học bổng và trúng tuyển. Sau khi trúng tuyển học bổng, Sương theo học 

chuyên ngành địa chất ứng dụng, Trường Đại học Dầu khí Gubkin (Nga). Chương 

trình mà Sương theo học thuộc hệ chuyên gia bao gồm 1 năm học dự bị ngôn ngữ 

và 5 năm học chính quy. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Sương trở 

thành sinh viên tốt nghiệp với điểm GPA đạt 4,9/5 và đạt giải thưởng Ngôi sao 

Gubkin của Trường Đại học Tổng hợp Dầu khí Gubkin. Đây là niềm vinh dự 

không chỉ cho tỉnh Đồng Tháp mà còn là niềm vinh dự cho đất nước Việt Nam, 

qua đó khẳng định với sự quyết tâm và cố gắng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 

ước mơ và hoài bảo của mình. 

6. Tuần Lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021: “Sa Đéc - Phố và hoa” 

Với chủ đề “Sa Đéc - Phố và hoa”, Tuần Lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 

2021 được tổ chức tại Công viên Sa Đéc từ ngày 22 - 27/01/2021, thu hút trên 

200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm với tổng doanh thu du lịch trên 10 tỷ 

đồng. Sự kiện có các hoạt động phong phú, hấp dẫn: Hội nghị Tổng kết liên kết 

phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông 

Cửu Long, Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch, Cuộc thi trang trí cổng rào đẹp, 

Cuộc thi “Bến xuân” làm thuyền hoa đẹp, Hội thi làm bánh dân gian... Công tác 

tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện 

thường xuyên. Đặc biệt, 02 hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin về Làng hoa Sa 

Đéc là AFP - Hãng thông tấn quốc tế lâu đời nhất ở Pháp và The Telegraph - Tờ 

báo hằng ngày quốc gia Anh. Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hoá Du lịch, Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh đã công bố quyết định công nhận 6 điểm du lịch tại thành phố Sa 

Đéc gồm: Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy Land Hùng Thy, Cách đồng Hoa 

Hồng Sa Đéc, Vườn hồng Tư Tôn, Hoa kiểng Sa Đéc, Vườn hoa và Nghỉ dưỡng Sa 

Nhiên (Sa Nhiên Garden & Homestay), vườn kiểng Ngọc Lan. Đồng thời, nhiều 

biên bản hợp tác, liên kết phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời 

gian tới đã được ký kết tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021. 

----- 
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