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---------------------------1. Gặp mặt đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu xuân Nhâm Dần 2022
Đây là hoạt động thường niên được tỉnh duy trì tổ chức nhằm thông tin về tình hình phát
triển kinh tế - xã hội hằng năm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo; lắng
nghe những ý kiến góp ý, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ trí thức. Qua đó, kịp thời động
viên, khích lệ đội ngũ trí thức tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, khơi dậy tinh thần đam mê
lao động trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện, góp phần vào công cuộc
xây dựng quê hương Đất Sen Hồng giàu mạnh.
Đến nay, toàn tỉnh có 7.938 trí thức (Tiến sĩ có 139 người, Thạc sỹ có 1.300 người, Đại
học, Cao đẳng có 6.499 người) đang hoạt động trong tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền,
các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Bí thư Tỉnh uỷ thăm các mô hình sản xuất tại huyện Tháp Mười
Lãnh đạo tỉnh đã đến thăm vườn sầu riêng 02 ha với 200 gốc của một nông dân xã Thanh
Mỹ. Hiện cây đã được 06 năm tuổi và đang cho trái đợt 2. Vườn sầu riêng này được chăm sóc
theo phương thức hữu cơ.
Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực của nông dân xã Thanh Mỹ trong việc chuyển đổi
cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hướng
dẫn và hỗ trợ nông dân thực hiện các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP, cấp mã số vùng
trồng, tìm đầu ra cho sản phẩm v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Chậm nhất 26/02/2022, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc hoạt động tách đôi
Bên cạnh duy trì điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 3, với quy mô 30 giường bệnh và 20
giường dự trù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị Bệnh viện chuẩn bị
các điều kiện để hoạt động theo hình thức tách đôi, thực hiện thu dung, điều trị các bệnh thông
thường cho người dân. Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 2 trên địa bàn Sa Đéc và Lấp
Vò sẽ tạm thời duy trì tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò cơ sở 2 (xã Vĩnh Thạnh). Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh
Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Trong 03
ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú (gồm nhà
ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của
cơ sở sản xuất, kinh doanh,...); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra
khỏi nơi lưu trú. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ngày 09/02/2022, ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới
Trong ngày 09/02/2022, tỉnh ghi nhận 21 ca mắc mới (cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận
47.601 ca mắc), trong đó 04 ca cách ly, giám sát y tế, 01 ca trong khu phong tỏa, 16 ca trong
cộng đồng.
Trong ngày hôm nay, tỉnh tiêm được 864 liều vắc xin Pfizer. Tính đến ngày 09/02/2022,
tỉnh đã tiêm được 2.931.718 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên (tiêm
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mũi 1: 1.243.421 liều, đạt 99,86% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 1.181.260 liều, đạt 94,87% dân số
tỉnh; tiêm mũi nhắc lại: 167.065 liều, đạt 13,42% dân số tỉnh; tiêm mũi bổ
sung: 339.972 liều). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 306.507 liều (tiêm mũi 1: 157.703 liều,
đạt 98,58% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 148.804 liều, đạt 93,02% dân số tỉnh). Mời xem chi tiết
tại đây.
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