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---------------------------1. Bắt tay ngay vào công việc, không có chuyện nghỉ Tết kéo dài
Đây là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để
đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, diễn ra vào sáng
nay (07/02/2022) – ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Bí thư Tỉnh ủy nhận định, Tết năm nay trong bối cảnh rất khác so với trước đây, với nhiều
thách thức và tỉnh Đồng Tháp đang trong trạng thái mới, thích ứng an toàn, linh hoạt sau khi
kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh. Tỉnh đã tổ chức Tết đảm bảo yêu cầu theo mục tiêu đặt
ra: An toàn, chăm lo cho nhân dân, tạo không khí vui tươi, ấm áp. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình học sinh trở lại lớp
Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh đã tìm hiểu và nắm tình hình học sinh quay trở lại học trực
tiếp; công tác tổ chức đón học sinh và dạy học tại các trường. Qua đó, Đoàn đánh giá cao công
tác tổ chức dạy học trực tiếp của các trường, đồng thời yêu cầu các trường cần bố trí các bảng
hướng dẫn phòng dịch Covid-19 tại những nơi dễ nhìn thấy, bố trí dung dịch sát khuẩn tại các
lớp học và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang,
khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế”.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý các trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong
quản lý, theo dõi tình hình của học sinh; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và địa phương để
xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đảm bảo an toàn khi học sinh học trực tiếp
Đó là yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi kiểm tra công
tác tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường Trung học cơ sở Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười
vào chiều 07/02/2022.
Động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện linh hoạt giải pháp dạy học trong điều kiện
thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa yêu cầu chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học
sinh trong quá trình dạy và học trực tiếp; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh
cho giáo viên, học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thạc
Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 07/02/2022), Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số ngành liên quan và huyện Tháp
Mười đã đến thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thạc, tại thị trấn Mỹ An.
Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, đại diện Công ty cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ
lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và huyện Tháp Mười trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong
thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời đề nghị ngành chức năng, địa
phương tiếp tục hỗ trợ các thủ tục về đất đai và giới thiệu nguồn lao động phục vụ nhu cầu mở
rộng quy mô sản xuất của Công ty trong thời gian tới. Mời xem chi tiết tại đây.
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5. Dự kiến khánh thành hệ thống kết nối hạ tầng du lịch vào dịp 30/4
Dự án bao gồm 04 tuyến đường: ĐT.850 (đoạn từ Quốc lộ 30 đến ĐT.846), ĐT.856 (đoạn
từ tuyến tránh Quốc lộ 30 đến ĐT.844), ĐT.844 (đoạn từ Quốc lộ 30 đến huyện Tam Nông)
và tuyến nhánh lên Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh), cùng với 30 cầu bê
tông cốt thép.
Dự án được khởi công xây dựng vào 10/2017. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách
quan dẫn đến chậm tiến độ và gia hạn hoàn thành đến tháng 9/2022, đến nay đã láng nhựa
27,5/30km. Hệ thống cầu trên các tuyến cũng đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến 30/4 năm nay sẽ
khánh thành công trình. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Thêm 99 bệnh nhân mắc Covid-19 hoàn thành điều trị
Trong ngày 07/02/2022, toàn tỉnh có thêm 99 bệnh nhân mắc Covid-19 hoàn thành điều
trị. Tính từ đầu dịch đến nay đã có trên 40.000 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện. Số bệnh
nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 6.139 ca, trong đó có 112 bệnh nhân nặng và rất nặng.
Trong ngày ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 05 ca đang cách ly, giám sát y
tế, 02 ca trong khu phong tỏa, 17 ca trong cộng đồng; cộng dồn từ đầu dịch đến nay ghi nhận
47.546 ca mắc. Mời xem chi tiết tại đây.
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