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---------------------------1. Lãnh đạo tỉnh khảo sát Vườn Quốc gia Tràm Chim
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim tiếp tục
tập trung thực hiện công tác bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền
vững; phòng, chống xâm nhập trái phép và nâng cao sinh kế cho người dân tại các xã vùng
đệm.
Đối với phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban quản
lý cần nâng cao chất lượng các dịch vụ và đa dạng các hoạt động trải nghiệm hơn để thu hút
du khách đến tham quan, nhưng không quá đặt nặng vấn đề này mà bỏ qua khâu bảo tồn. Mời
xem chi tiết tại đây.
2. Cần có mô hình quản trị kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến
Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị
quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Thủ
tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp
với tình hình mới và thực tiễn hiện nay.
Tính đến 31/12/2021, Đồng Tháp có 214 Hợp tác xã với hơn 54.000 thành viên; trên 1.000
tổ hợp tác với hơn 50.000 thành viên. Đồng Tháp có 27 Hợp tác xã thành lập trên nền tảng 28
mô hình Hội quán, góp phần thúc đẩy cho kinh tế hợp tác của tỉnh nhà phát triển.
Nhiều mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả ra đời, trong đó nội bật là các mô hình: Canh
tác lúa thông minh; Ứng dụng công nghệ nhà màng và tưới nhỏ giọt để sản xuất giống ớt sạch
bệnh; Ruộng nhà mình v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải để triển khai dự án
Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, hiện Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi và đang rà soát hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ. Theo
ông Trần Trí Quang, tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện dự án, do Bí thư Tỉnh ủy làm
Trưởng ban; đồng thời, địa phương đã củng cố đơn vị giải phóng mặt bằng, có kế hoạch sử
dụng đất. Khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao
thông vận tải để thực hiện các bước tiếp theo. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lại Văn
Bé Chín – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.
Ông Lại Văn Bé Chín sinh năm 1978; quê quán xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười; trình độ
chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng. Tân Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- chi nhánh tỉnh Đồng Tháp có bề dày kinh nghiệm hơn 18 năm công tác trong ngành ngân
hàng. Mời xem chi tiết tại đây.
5. “Thơ Đồng Tháp đồng hành cùng Đất sen hồng”
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Đây là chủ đề của Chương trình gặp gỡ, giao lưu do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật
tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp
tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà thơ tỉnh nhà trong việc góp phần quảng bá, nâng cao
hình ảnh địa phương. Bà Lê Thị Kim Loan mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà thơ tiếp tục
phát huy tinh thần nhiệt huyết, tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mang bản sắc đặc trưng của
đất và người Đồng Tháp, gắn với các Nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh, nhất là Nghị quyết
về xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Hơn 16,5% dân số tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại
Tính đến ngày 15/02/2022, tỉnh đã tiêm được 3.002.531 liều vắc xin phòng Covid-19 cho
người từ 18 tuổi trở lên (tiêm mũi 1: 1.244.071 liều, đạt 99,91% dân số tỉnh; tiêm mũi 2:
1.183.717 liều, đạt 95,07% dân số tỉnh; tiêm mũi nhắc lại: 205.590 liều, đạt 16,51% dân số
tỉnh; tiêm mũi bổ sung: 369.153 liều). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 306.994 liều (tiêm
mũi 1: 157.877 liều, đạt 98,69% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 149.117 liều, đạt 93,21% dân số
tỉnh).
Trong ngày 15/02/2022, tỉnh ghi nhận 25 ca mắc mới (cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận
47.722 ca mắc), trong đó 17 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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