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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Thống nhất quan điểm chỉ đạo trong việc tổ chức dạy học trực tiếp
Qua thống kê, tổng số học sinh cả nước học trực tiếp là 21.001.019/22.409.817, đạt tỷ lệ
93,71%. Trong đó, khối mầm non đạt 85,71%; khối tiểu học đạt 93,65%; khối trung học cơ sở
đạt 94,41%; khối trung học phổ thông đạt 99%.
Tại Đồng Tháp, tính đến ngày 15/02/2022, tỷ lệ học sinh đến lớp học trực tiếp đạt trên
86%; trong đó khối mầm non đạt hơn 42,6%, khối tiểu học hơn 93%, trung học cơ sở và trung
học phổ thông cùng đạt tỷ lệ hơn 95%.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đảm bảo việc học là nhiệm vụ rất quan trọng dù
bất cứ hoàn cảnh nào; đồng thời đề nghị các địa phương không mất cảnh giác, chủ động khôi
phục tất cả hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Mô hình sinh kế mùa lũ mang lại lợi nhuận cao cho nông dân
Các mô hình sinh kế được thực hiện tại 04 huyện, thành phố với tổng diện tích 115ha,
trong đó gồm: 08 mô hình 02 lúa - 01 cá, 01 mô hình 02 lúa – 01 tôm; 01 mô
hình (02 lúa + vịt) - cá, 01 mô hình 02 màu – 01 cá và 01 mô hình lúa mùa - tôm/cá.
Theo đánh giá, hầu hết các mô hình đều có mang lợi nhuận cao hơn cho nông dân ngoài
mô hình từ 15,4 - 52,2 triệu đồng, trong đó đáng chú ý là mô hình (02 lúa + vịt) - cá có tổng
lợi nhuận đạt 100 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đó, một số mô hình đang bắt đầu liên kết tiêu
thụ lúa an toàn với doanh nghiệp. Đây là điều kiện để khuyến khích, vận động nông dân xung
quanh thực hiện mô hình để nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Hướng dẫn đăng ký Doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vào Trung Quốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện rà soát, thông tin đến các doanh nghiệp
đang hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản có nguồn gốc thực vật tại địa phương; doanh
nghiệp có nhu cầu đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc thực hiện theo hướng dẫn tại Công
văn số 175/BVTV-ATTP-BVMT ngày 20/01/2021 của Cục Bảo vệ thực vật.
Thông tin chi tiết liên hệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua Phòng Quản lý chất
lượng – An toàn thực phẩm, bà Lê Thị Hà, điện thoại 0277 8512301, di động 0946015054,
email: phong.qlcl.attp@gmail.com) để phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật hỗ trợ, hướng dẫn
thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đồng Tháp đạt giải nhất Solve for Tomorrow 2021
Vượt qua hơn 25.000 đối thủ, Robo Kat (Trường Trung học cơ sở Trường Xuân, huyện
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và The Eco Warriors (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)
giành vị trí cao nhất tại Solve for Tomorrow 2021.
Hội đồng đánh giá nhận định 02 đội thi này đều có sự sáng tạo trong ý tưởng, phương pháp
vận hành mô hình sản phẩm và ý nghĩa vận dụng thực tiễn. Trong đó, dự án Robo Kat của
nhóm: Dương Hoàng Khang (lớp 8A1), Phan Nguyễn Hạnh An (lớp 9A1), Nguyễn Thị Yến
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Thư (lớp 8A3) do thầy Nguyễn Đức Vĩnh (Giáo viên Thể dục) hướng dẫn đã giới thiệu giải
pháp “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lực hút không tiếp xúc thiết kế, chế tạo xe robot leo
tường phục vụ trong công tác thăm dò, kiểm tra ống cống thoát nước”. Mời xem chi tiết tại
đây.
5. Tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp
luật và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và
tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng, để hoạt
động phạm tội, vi phạm pháp luật. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Tiêm được thêm 3.017 liều vắc xin phòng Covid-19
Tính đến ngày 17/02/2022, tỉnh đã tiêm được 3.008.165 liều cho người từ 18 tuổi trở lên:
(tiêm mũi 1: 1.244.186 liều, đạt 99,92% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 1.184.369 liều, đạt 95,12%
dân số tỉnh; tiêm mũi nhắc lại: 208.484 liều, đạt 16,74% dân số tỉnh; tiêm mũi bổ sung: 371.126
liều). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 307.030 liều (tiêm mũi 1: 157.885 liều, đạt 98,69%
dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 149.145 liều, đạt 93,23% dân số tỉnh). Mời xem chi tiết tại đây.
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