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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc tại Đồng Tháp
Làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch
Quốc hội ghi nhận những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó
khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2021.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tận dụng những cơ hội, những cơ
chế chính sách mà Quốc hội đã thông qua để đề ra những chính sách phù hợp vừa đảm bảo
phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế.
Đối với khu vực biên giới, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý, tỉnh cần có sự phối
hợp chặt giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn, nắm chắc tình hình,
có cơ chế trao đổi thông tin để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự khu vực nội – ngoại biên,
chủ động tham mưu xử lý, tránh bị động, bất ngờ; đồng thời tiếp tục phát huy tình hữu nghị
giữa ta và nước láng giềng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Năm 2022: Đồng Tháp tiếp tục tập trung cho phát triển nông nghiệp
Năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; phát triển nông nghiệp theo chuỗi đa giá trị, gắn kết với phong
trào khởi nghiệp và sản phẩm OCOP, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ưu
tiên quy hoạch phát triển năng lượng sạch, năng lượng mặt trời kết hợp mô hình chăn nuôi,
trồng nấm v.v..
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời điểm giá vật tư nông nghiệp tăng cao chính
là cơ hội để thúc đẩy chuyển sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nếu cần thiết, tỉnh sẽ có chính
sách riêng cho lĩnh vực này. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ghi nhận 08 ca mắc Covid-19 là trẻ em dưới 12 tuổi
Trong ngày 13/01/2022, tỉnh ghi nhận 141 ca mắc mới (tăng 07 ca so với hôm qua), trong
đó 67 ca trong cộng đồng; 08 ca mắc Covid-19 là trẻ em dưới 12 tuổi.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 46.204 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
8.125 ca. Số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 7.658 ca; 7.087 ca đang điều trị
tại nhà, nơi cư trú.
Số trường hợp rất nặng 107 ca (tăng 12 so với ngày hôm qua). Số bệnh nhân hoàn thành
điều trị 122 ca trong ngày (tăng 09 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 37.320 ca. Số bệnh nhân
tử vong trong ngày ghi nhận 16 ca (tăng 02 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 750 ca. Mời xem
chi tiết tại đây.
4. Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 12
Về tổ chức dạy học, căn cứ trên số lượng học sinh được cha mẹ đồng ý cho đi học trực
tiếp, các đơn vị sắp xếp, biên chế lại lớp học cho phù hợp; vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị phương
tiện, dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19; sinh hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19
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cho học sinh, học viên; tổ chức diễn tập các tình huống v.v. trong thời gian từ ngày 13 –
15/01/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu bố trí học trực tiếp mỗi ngày 01 buổi và học tất cả
các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật), không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, học
viên (chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm v.v.). Mời xem chi tiết tại đây.
5. 15 năm nỗ lực mang thông tin chính thống đến với độc giả
Trên 30.000 tin, bài được đăng tải; hơn 25 triệu lượt truy cập; đăng tải nhanh chóng và kịp
thời gần 200.000 văn bản hành chính; phát hành gần 2.000 Bản tin Chỉ đạo điều hành của lãnh
đạo tỉnh; Fanpage Cổng Thông tin Đồng Tháp có hơn 175.000 người theo dõi; Zalo Cổng
Thông tin điện tử Đồng Tháp cũng có trên 52.300 người theo dõi v.v.. Những “con số biết
nói” này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
trong suốt 15 năm qua.
Mang sứ mệnh truyền thông chính sách, truyền thông hình ảnh địa phương, Cổng Thông
tin điện tử Đồng Tháp luôn phấn đấu để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, hoạt động của
lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. Mời xem chi tiết tại
đây.

2
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

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY
____________
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