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NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, phát huy nội lực bứt phá vươn lên
Nhấn mạnh năm 2022 là năm phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ, bù đắp cho năm 2021, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đồng hành cùng doanh
nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.
Trong đó, định hướng thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy
giáo dục và đào tạo làm trọng tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng lao động phục vụ
doanh nghiệp tại Đồng Tháp. Ngoài ra, tỉnh chú trọng hoàn thiện và phát triển hạ tầng giao
thông, du lịch, thu hút đầu tư; tập trung chuyển đổi số, xây dựng môi trường đáng sống – người
đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chủ động đề ra
kế hoạch, chiến lược mới phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng chung của tỉnh. Mời
xem chi tiết tại đây.
2. Triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 06 Nghị quyết và 10 Kết luận của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.
Đây là những quyết sách có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của
tỉnh nhà trong thời gian tới. Do đó, việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận này là nhiệm vụ
hết sức quan trọng, phải được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ một cách khẩn trương, trách
nhiệm. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tập trung ngay từ đầu để giải ngân vốn đạt kế hoạch
Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được Ủy ban
nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư 11 dự án; cuối năm 2022 sẽ hoàn thành 05 dự án, thi công
03 dự án, khởi công mới 03 dự án. Nhận thực hiện ủy thác quản lý dự án 05 dự án do Sở Giao
thông vận tải làm chủ đầu tư.
Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được phân bổ hơn 475 tỷ đồng; số vốn chưa đủ điều kiện
phân bổ so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do chưa có quyết định đầu tư là 83 tỷ
đồng vốn ngân sách Trung ương, dự kiến bố trí cho dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855
đoạn thị trấn Tràm Chim - Hòa Bình. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phân tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19
Về phân tầng điều trị, đối với bệnh nhân tầng 1 (triệu chứng nhẹ và không triệu chứng),
tiếp tục duy trì cách thức như hiện nay đó là quản lý, chăm sóc tại nhà.
08 Trung tâm Y tế (ngoài thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, huyện Tháp Mười) sẽ
duy trì khoảng 20 giường để điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc tầng 2 (có triệu chứng trung
bình, có bệnh nền). Các bệnh viện đa khoa tại 04 địa phương trên sẽ duy trì thêm giường để
điều trị bệnh nhân tầng 2 khi cần thiết để tránh lo lắng, bất tiện cho bệnh nhân tại chỗ.
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Đối với 05 bệnh viện chuyên khoa: Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Da
liễu, Quân Dân y tiến hành sắp xếp, sửa chữa cơ sở để đảm bảo cho việc thu dung, điều trị
Covid-19 trở lại, đồng thời tách đôi bệnh viện để điều trị các bệnh thông thường như trước
đây. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Thăm Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán trên địa bàn tỉnh
Đến thăm Tổ Nhân dân tự quản số 10 (xã Định An, huyện Lấp Vò) với 38 hộ gồm 152
nhân khẩu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công thăm hỏi tình
hình hoạt động, đời sống của các thành viên trong Tổ, đồng thời ghi nhận những đóng góp
tích cực của Tổ thời gian qua trong việc góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, làm
cầu nối hữu hiệu gắn kết giữa chính quyền với người dân trong thực hiện những chủ trương,
chính sách của tỉnh.
Tại huyện Lai Vung, ông Lê Thành Công đến thăm nhà vườn Nguyễn Văn Đồng (xã Long
Hậu) thành viên của Long Hậu Hội quán và cũng là người tham gia mô hình người nông dân
chuyên nghiệp. Anh Đồng là một trong những người tiên phong trồng quýt hồng trong nhà
lưới và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Thêm 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân được thành lập
Đó là Chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh –
Chi nhánh Đồng Tháp. Đến nay, toàn tỉnh có 07 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân
được thành lập.
Chi bộ có 06 đảng viên do đồng chí Phạm Thiện Hải – Giám đốc Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Chi bộ.
Mời xem chi tiết tại đây.
7. Triển khai ngay công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Ngày 08/02/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ
quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nêu cao trách
nhiệm người đứng đầu, triển khai ngay các công việc sau những ngày nghỉ Tết với tinh thần
quyết tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục
tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành,
từng lĩnh vực, từng địa phương.
Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ
trách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2022. Mời
xem chi tiết tại đây.
8. Đang điều trị 107 ca mắc Covid-19 nặng, rất nặng
Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 5.835 ca; trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng
đang điều trị là 107 ca. Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 334, cộng dồn 40.792 ca. Số bệnh
nhân tử vong 04 ca (tăng 03 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 944 ca.
Trong ngày 08/02/2022, tỉnh ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới (cộng dồn từ đầu dịch ghi
nhận 47.580 ca mắc), trong đó 02 ca trong khu phong tỏa, 32 ca trong cộng đồng. Mời xem
chi tiết tại đây.
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