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---------------------------1. Khai mạc Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm 2022
Với chủ đề “Sa Đéc vào xuân”, Lễ hội Hoa xuân thành phố Sa Đéc năm 2022 khai mạc
vào tối 17/01/2022 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Giỏ hoa Công viên Sa Đéc,
với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, huyện/thành phố và bà con nhân dân địa
phương.
Theo Ban tổ chức, các hoạt động của Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng giảm quy
mô với nội dung, hình thức, thời gian phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ban tổ
chức cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khi tham gia Lễ hội phải thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc 2022 sẽ bế mạc vào ngày 23/01/2022 (nhằm ngày 21, tháng Chạp,
năm Tân Sửu). Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chuyển đổi phương thức hoạt động thích ứng nhanh với dịch Covid-19
Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị lần thứ bảy – Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm
2021, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhất là đã chuyển đổi phương
thức hoạt động thích ứng nhanh với dịch Covid-19, tổ chức các hội thi, lớp bồi dưỡng công
tác về Đảng bằng hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đề ra. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. 21,6 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo
Cụ thể, kinh phí thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người hoạt động kháng chiến, các
đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài tỉnh là hơn 833 triệu
đồng.
Kinh phí hỗ trợ thêm cho hộ gia đình chính sách có đối tượng được Chủ tịch nước tặng
quà, với mức 200.000 đồng/hộ và người tham gia hoạt động kháng chiến không thuộc diện
nhận quà Tết của Chủ tịch nước, với mức 300.000 đồng/người, với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.
Kinh phí hỗ trợ Tết cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với mức 200.000 đồng/hộ,
đối tượng, với tổng số tiền gần 16,4 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Lào Cai, Quảng Ninh thông báo tạm dừng tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng
hoá trái cây tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung
Quốc) để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 18/01/2022 cho đến
khi có thông báo mới.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy
sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản; những mặt hàng chưa đảm bảo yêu
cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới
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của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu. Thời gian tạm dừng từ ngày
17/01/2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đảm bảo an toàn, phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thành phố về việc hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở phục vụ khách tham quan
du lịch (khu di tích, điểm tham quan du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; doanh nghiệp du lịch lữ
hành) trên địa bàn tổ chức các hoạt động du lịch vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
chu đáo, an toàn, gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương.
Trong đó, cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường,
phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và tính mạng cho du khách và người
dân tham quan, du lịch, hành hương tại địa phương. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
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