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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Nguyên Phó Chủ tịch nước tặng quà cho chiến sĩ, người dân biên giới
Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính,
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu và Trường Tiểu học – Trung học
cơ sở - Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (tỉnh Bình Dương) đến thăm, trao quà cho cán
bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.
Những phần quà nhỏ, ấm áp nghĩa tình trong ngày đầu năm mới được nguyên Phó Chủ
tịch nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong gửi đến các hộ dân. Đồng thời,
mong muốn người dân phường An Thạnh thực hiện tốt 5K để phòng, chống dịch bệnh; vươn
lên phát triển kinh tế, cùng chung tay và góp sức với chính quyền địa phương xây dựng quê
hương tốt hơn, đẹp hơn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Phát huy tốt vai trò phản biện, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân
Trong năm 2022, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt,
cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI; sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU
của Tỉnh uỷ khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức
đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; bám sát phương châm hành động năm 2022
“chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò phản biện xã hội; kịp thời nắm
bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
chú trọng các hoạt động ở cơ sở; làm tốt công tác an sinh xã hội. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất
Với quan điểm không đổ lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh,
phấn đấu đạt mức cao nhất có thể.
Ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 28/01/2022 phải hoàn thiện thủ tục
bố trí vốn năm 2022 và ngày 15/02/2022 hoàn thiện thủ tục bố trí vốn trung hạn giai đoạn
2021 - 2025 của các dự án. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Khẩn trương vệ sinh trường, lớp đón học sinh trở lại trường
Chuẩn bị cho công tác đón học sinh, học viên học trực tiếp tại trường học vào ngày
17/01/2022 đối với khối lớp 9 và 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và
lãnh đạo Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế đến kiểm tra ở một số trường tại huyện Thanh Bình.
Tại mỗi điểm trường, ông Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo các sở kiểm tra kỹ lưỡng các phòng
học, phòng y tế, nhà vệ sinh và khuôn viên trường. Việc bố trí nước sát khuẩn tay, sàng lọc từ
cổng trường, phân luồng lối đi, phương án xử trí tình huống có học sinh, giáo viên dương tính
với SARS-CoV2, công tác phối hợp giữa trường học với trạm y tế xã, thị trấn, phụ huynh học
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sinh trong phòng, chống dịch bệnh được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Mời xem chi tiết tại
đây.
5. 7.660 ca Covid-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ
Ngày 12/01/2022, Đồng Tháp ghi nhận 134 ca mắc mới (tăng 25 ca so với hôm qua), trong
đó có 58 ca trong cộng đồng.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 46.063 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
8.122 ca (tăng 07 ca so với hôm qua). Số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 7.660
ca. Số trường hợp rất nặng 95 ca (tăng 04 so với ngày hôm qua).
Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 113 ca trong ngày, cộng dồn 37.198 ca. Số bệnh nhân tử
vong trong ngày 14 ca (giảm 01 so ngày hôm qua), cộng dồn 734 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
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