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---------------------------1. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng (Campuchia) chúc mừng năm mới
Thay mặt cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Prây Veng, ngài Chia
Sô-mê-thy – Tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng (Vương quốc Campuchia) gửi đến các cấp lãnh
đạo, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và toàn thể người dân tỉnh Đồng Tháp lời chúc
hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và chúc cho mối quan hệ hữu nghị,
đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa tỉnh Đồng Tháp với
tỉnh Prây Veng nói riêng mãi bền vững. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Trẻ em mồ côi do Covid-19 sẽ được đỡ đầu đến 18 tuổi
“Mẹ đỡ đầu” là cá nhân, cán bộ, hội viên, phụ nữ hoặc tập thể, đơn vị, tổ chức (trong và
ngoài nước) nhận chăm sóc, đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và mồ côi
do các nguyên nhân khác.
Chương trình sẽ hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Tùy tình hình
thực tế của địa phương, có thể mở rộng đối tượng hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu trẻ em mồ côi nói
chung; trẻ em không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng do những nguyên nhân
khác. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch
Công ty Cổ phần Y khoa Midlab tặng 100 máy đo SPO2; Trường Cao đẳng Bách khoa
Sài Gòn trao tặng 50 combo máy đo SPO2, nhiệt kế và túi thuốc.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công
ty Cổ phần Y khoa Midlab và Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đối với công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa
này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn về thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. [Infographic] Tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm
2025
Xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tập trung
khai thác những lợi thế phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP
của tỉnh. Đây là mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2030, được Tỉnh ủy nêu trong Kết luận số 248-KL/TU. Mời xem chi tiết tại
đây.
5. Hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 hoàn thành điều trị trong ngày 05/01
Ngày 05/01/2022, tỉnh ghi nhận 137 ca mắc mới (giảm 02 ca so với hôm qua), trong đó
29 ca trong cộng đồng, cụ thể: Tháp Mười 09 ca, Thanh Bình 07 ca, thành phố Cao Lãnh 06
ca, Lấp Vò 04 ca, Châu Thành 01 ca, Tam Nông 01 ca, Tân Hồng 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 45.192 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
8.708 ca (giảm 907 ca so với hôm qua), 87 ca rất nặng (tăng 05 ca so với ngày hôm qua).
Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại Khu KTX phường Hòa Thuận
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định thành lập cơ sở để thu dung, điều trị bệnh
nhân Covid-19 tại Khu ký túc xá phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, thuộc Bệnh viện
Đa khoa Đồng Tháp với quy mô 200 giường bệnh.
Địa điểm hoạt động tại số 259, đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành phố
Cao Lãnh. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong Quý I/2022, hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn
ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch vốn năm
2022. Chậm nhất đến ngày 15/02/2022 phải hoàn thành các thủ tục đầu tư (Quyết định phê
duyệt chủ trương đầu tư) đối với dự án khởi công mới trong giai đoạn 2023 - 2025; đảm bảo
thủ tục bố trí vốn (Quyết định đầu tư dự án) trước ngày 30/6/2022 đối với công trình khởi
công mới dự kiến năm 2023. Mời xem chi tiết tại đây.
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