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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Đồng Tháp luôn tạo điều kiện để trí thức trẻ phát huy năng lực
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao vai trò của trí thức trẻ và đặt ra một số vấn đề
để trí thức trẻ cùng suy nghĩ, trong đó “trí thức trẻ đứng ở đâu trong sự phát triển của tỉnh
Đồng Tháp”. Đây là lực lượng tinh hoa, ưu tú, được tỉnh đặt nhiều kỳ vọng về sự đi đầu trong
sáng tạo, vượt khó và có nhiều đóng góp cho tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trí thức trẻ mạnh dạn hơn nữa, tham gia góp ý nhiều hơn đối với
các chương trình, đề án lớn của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện phẩm chất cần có của người thanh
niên; tích lũy, làm giàu cho kiến thức của bản thân, phát triển kỹ năng mềm cần có. Mời xem
chi tiết tại đây.
2. “Khắc phục nhanh tư duy ngồi chờ, đợi cuối năm mới chạy”
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ
động vào cuộc sớm của các ngành, địa phương trong tháng qua; đồng thời nhấn mạnh quan
điểm của tỉnh trong năm 2022 đó là quyết tâm cao hơn để đạt các mục tiêu đề ra.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành,
địa phương không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tiêm vắc
xin phòng Covid-19 (tiêm mũi tăng cường, ưu tiên các lực lượng khôi phục sản xuất); tổ chức
triển khai các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. Sa Đéc: Khởi sắc du lịch và sản xuất nông nghiệp hiệu quả
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn,
lãnh đạo thành phố Sa Đéc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến thăm Hội quán Cùng
nhau làm du lịch, Hội quán Làng bột, mô hình trồng lan huệ của nông dân Nguyễn Đức Thọ
và mô hình nuôi cá Koi (Cá chép Nhật) của ông Đinh Thanh Sơn. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đồng Tháp sẽ thí điểm mô hình Trường cấp 3 nông nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã trình bày dự thảo Đề án Thí điểm
xây dựng mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ trung cấp lĩnh vực nông nghiệp chất lượng
cao cho học sinh sau trung học cơ sở tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện từ 2022 – 2024.
Tham dự buổi làm việc còn có ông Phạm Hữu Lợi - Giám đốc Trung tâm tiếng Nhật và
văn hóa Nhật Bản tỉnh Nam Định, nơi đầu tiên thí điểm và thành công mô hình Trường cấp 3
nông nghiệp Nhật Bản. Ông Lợi cho biết sẽ hỗ trợ Đồng Tháp kết nối chuyên gia Nhật Bản
và hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật nếu tỉnh có nhu cầu. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, hiện tại số lượng vắc xin của
tỉnh còn trên 330.000 liều, trong đó có 20.000 liều vắc xin AstraZeneca vừa nhận ngày
08/02/2022 từ nguồn viện trợ của Nhật Bản. Số lượng vắc xin hiện có đảm bảo để thực hiện
kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
1
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa
Về nhu cầu vắc xin trong thời gian tới, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, đến cuối tháng 02
Đồng Tháp cần thêm khoảng hơn 400.000 liều và giữa tháng 03 cần thêm 595.000 liều để đảm
bảo tiêm phủ mũi 03 cho người dân. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mục tiêu đặt ra là Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh tổ chức
phát động đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên
tham gia thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu xây dựng cơ
quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Toàn tỉnh hiện có 5.184 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị
Trong ngày 10/02/2022, toàn tỉnh ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 mới (cộng dồn từ đầu dịch
ghi nhận 47.621 ca mắc), trong đó có 18 người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và 02
người chưa tiêm vắc xin. Về độ tuổi, có 09 người từ 50 tuổi trở lên, 09 người từ 18 đến dưới
50 tuổi và 02 trẻ dưới 12 tuổi.
Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 5.184 ca. Trong đó, số bệnh nhân nặng, rất
nặng đang điều trị là 105 người. Mời xem chi tiết tại đây.
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