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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có Cục trưởng mới
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Thanh Sơn – Phó
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
kể từ ngày 15/02/2022.
Ông Vi Thanh Sơn sinh năm 1972; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật chuyên ngành
Pháp luật kinh tế, lý luận chính trị: Cao cấp. Tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp từng
kinh qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ, Tổng cục Thuế.
Hiện tại, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh gồm: Cục trưởng Vi Thanh Sơn; 02 Phó Cục trưởng: Trần
Văn Khoa, Đoàn Hữu Hiếu. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ
Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tập
trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ; Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.
Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là
những tín hiệu tích cực đầu năm mới nhằm tạo sự phấn khởi, quyết tâm hiện thắng lợi các mục
tiêu đề ra; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng nhau xây dựng văn hoá, con
người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đồng Tháp: Tỷ lệ học sinh, học viên đến trường học trực tiếp đạt 91,49%
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 03 ngày đầu đến trường học trực tiếp (07
– 09/02/2022), có hơn 155.000 học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đến trường, đạt tỷ lệ 91,49%.
Theo đánh giá, hầu hết các cơ sở giáo dục đã phối hợp với cha mẹ học sinh và y tế địa
phương tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án tổ chức dạy học, phòng
chống dịch Covid-19 chu đáo, an toàn và đón học sinh học trực tiếp đảm bảo đúng quy định.
Tỷ lệ học sinh đến trường cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh. Mời
xem chi tiết tại đây.
4. Tháng 01/2022: Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động
Tính đến hết tháng 01/2022, các đơn vị đã kết nối giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao
động (hiện tại số lao động có nhu cầu tìm việc là gần 38.000 người). Dự kiến trong tháng 02
và tháng 3 sẽ tiếp tục giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động.
Về chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay
đã tiếp nhận 183 lao động đăng ký tham gia, nâng tổng số lao động đang học ngoại ngữ - bồi
dưỡng kiến thức trên 1.800 lao động. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ngày 11/02/2022, tiêm được 10.896 liều vắc xin phòng Covid-19
Tính đến ngày 11/02/2022, tỉnh đã tiêm được 2.950.709 liều cho người từ 18 tuổi trở lên
(tiêm mũi 1: 1.243.670 liều, đạt 99,88% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 1.182.217 liều, đạt 94,95%
dân số tỉnh; tiêm mũi nhắc lại: 177.104 liều, đạt 14,22% dân số tỉnh; tiêm mũi bổ sung: 347.718
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liều). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 306.633 liều (tiêm mũi 1: 157.744 liều, đạt 98,61%
dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 148.889 liều, đạt 93,07% dân số tỉnh).
Trong ngày 11/02/2022, tỉnh ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới (cộng dồn từ đầu dịch ghi
nhận 47.666 ca mắc), trong đó 24 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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