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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới, đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ tỉnh, đặt trong mối
tương quan với nhiệm vụ chỉnh đốn, xây dựng Đảng.
Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng,
đặc biệt là người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị. Một nhiệm vụ quan trọng nữa được Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh là phát huy vai
trò làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng,
tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội, từ đó giúp cho hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Mời xem chi tiết tại
đây.
2. Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông
tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp, trong
đó làm rõ hơn về tính cấp thiết, khả năng tích hợp IOC các địa phương trong tỉnh; phương án
đầu tư, vận hành hiệu quả Trung tâm theo từng giai đoạn, tránh trùng lặp nhiệm vụ, lãng phí
nguồn lực đầu tư v.v..
Dịp này, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp thống nhất chọn ngày 10/10 hàng
năm là ngày Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp; đồng thời thông qua chương trình công tác
năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ngân sách chi hơn 74 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19
Theo Bộ Tài chính, trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song thu
ngân sách vẫn đạt mức cao hơn so với dự toán, với tổng số thu đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt
16,4% so dự toán và tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020.
Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán, trong đó, ưu
tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã chi 74 nghìn tỷ đồng cho
phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Trong năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước là trên 1.411,7 nghìn tỷ đồng; chi ngân
sách dự toán năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
4. [Infographic] Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới, giáp với một số tỉnh của Vương quốc
Campuchia. Các địa phương khu vực biên giới gồm: Huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành
phố Hồng Ngự. Để tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2021
- 2025, Tỉnh ủy khóa XI đã ban hành Kết luận số 245-KL/TU. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đồng Tháp đề ra 16 nội dung thi đua yêu nước năm 2022
Mục tiêu Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc
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phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, thiết thực lập thành
tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Tạm thời dừng đưa hàng hoá lên cửa khẩu biên giới phía Bắc
Để giảm áp lực cho các cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ tại tỉnh Lạng Sơn và Quảng
Ninh trong thời gian tới sau khi khôi phục thông quan hàng hoá phía Trung Quốc và giảm
thiệt hại, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông
sản đề nghị các cơ quan tích cực thông tin, khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, nhà vườn, hợp
tác xã, các doanh nghiệp tạm thời dừng đưa hàng hoá lên cửa khẩu biên giới và chủ động nắm
bắt thông tin để điều tiết hợp lý lượng nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn,
Quảng Ninh sang Trung Quốc thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022, nhất là
một số cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam chưa được thông quan trở lại. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Ngày 06/01/2022, ghi nhận 120 ca mắc Covid-19 mới
Trong ngày 06/01/2022, tỉnh ghi nhận 120 ca mắc mới (giảm 17 ca so với hôm qua), trong
đó 43 ca trong cộng đồng, cụ thể: Tân Hồng 10 ca, Thanh Bình 08 ca, huyện Cao Lãnh 07 ca,
thành phố Cao Lãnh 05 ca, Tháp Mười 05 ca, Tam Nông 03 ca, Lai Vung 02 ca, Sa Đéc 01
ca, Châu Thành 01 ca, Lấp Vò 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 45.312 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
8.464 ca (giảm 244 ca so với hôm qua), trong đó số trường hợp rất nặng là 90 ca (tăng 03 ca
so với ngày hôm qua). Mời xem chi tiết tại đây.
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