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---------------------------1. Đồng Tháp họp mặt cán bộ chủ chốt và hưu trí đầu năm mới
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã luôn dõi theo,
tiếp thêm tinh thần, đóng góp giải pháp cho đội ngũ lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua.
Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đánh giá cao sự đoàn
kết, đồng lòng, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong bối cảnh hết sức khó khăn
vừa qua để có được kết quả của ngày hôm nay.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh đương nhiệm cần
có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để phát triển nông nghiệp tỉnh nhà; có chính sách hỗ trợ cho
cán bộ cấp xã, khóm, ấp. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Sunny World quan tâm đầu tư về công nghiệp, du lịch tại Đồng Tháp
Gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vào chiều 21/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu
tư và Phát triển hạ tầng và Bất động sản Sunny World (Sunny World) bày tỏ sự quan tâm đầu
tư về lĩnh vực công nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Đồng Tháp.
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã thông tin với Sunny World về những lĩnh
vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và cho biết bên cạnh phát triển nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp
còn chú trọng phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu để mở
ra cơ hội mới cho địa phương cũng như thay đổi cơ cấu nền kinh tế. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Thăm, chúc tết Hội đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu mong muốn Ban liên lạc Hội đồng
hương Đồng Tháp và Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục
kết nối với tỉnh, trở thành nơi gắn kết, đoàn kết của những người con quê hương Đất Sen hồng
tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường trao đổi, kết nối để quảng bá, hợp tác và
thu hút các nguồn lực đầu tư về tỉnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu chúc toàn thể bà con Đồng Tháp đang sinh
sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đón một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục có những
đóng góp thiết thực đối với quê hương. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Vận động hội viên khuyến học gương mẫu thực hiện “Công dân học tập”
Năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động thành lập mới 05 chi hội khuyến học tại các
cơ quan cấp tỉnh, 62 chi hội cơ quan cấp huyện; phát triển mới 8.614 hội viên, nâng tổng số
hội viên hiện có trong toàn tỉnh lên hơn 431.000 người, chiếm hơn 26,5% dân số tỉnh.
Đáng chú ý, các hội viên khuyến học gắn kết với các Tổ Nhân dân tự quản, thường xuyên
theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh, giúp đỡ con cháu học online, tuyên truyền phòng, chống
dịch Covid-19. Nổi bật là vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ gần 4.200 thiết
bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Mời
xem chi tiết tại đây.
5. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh
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Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó quán triệt
xuyên suốt và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh
tế - xã hội”, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong hỗ trợ hoạt động sản xuất
kinh doanh, đầu tư; xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng cho mục tiêu phục hồi
kinh tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp lơ là, không bám
sát nhiệm vụ. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Thêm 81 ca mắc Covid-19 mới, 09 ca tử vong
Trong ngày 21/01/2022, tỉnh ghi nhận 81 ca mắc mới, trong đó có 33 ca trong cộng đồng;
cộng dồn đến nay 46.958 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 8.126 ca, trong đó 97
ca trường hợp rất nặng.
Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 94 ca trong ngày, cộng dồn 37.964 ca. Số bệnh nhân tử
vong trong ngày ghi nhận 09 ca, cộng dồn 859 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
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