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---------------------------1. Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của công đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, tổ chức công đoàn cần nắm chắc tình hình lực lượng lao
động trên địa bàn, từ đó có giải pháp sát thực hơn để chăm lo, đồng hành cùng công đoàn viên
và người lao động.
Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các nội
dung có liên quan đến người lao động; tập hợp, phát huy và xây dựng lực lượng để cùng góp
sức vào sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và mong muốn tổ chức
công đoàn mạnh dạn đề xuất lãnh đạo tỉnh giao việc, đặt hàng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Trao Huy hiệu 40, 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
cho đảng viên Phan Ngọc Ẩn (sinh năm 1944), chính thức vào Đảng ngày 05/04/1972; trao
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Chiến (sinh năm 1957), chính thức vào
Đảng ngày 12/12/1982 và đảng viên Đàm Ngọc Khanh (sinh năm 1954), chính thức vào Đảng
ngày 10/12/1982. Hiện các đồng chí đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Phú Thọ. Mời xem
chi tiết tại đây.
3. Tiếp nhận 1.000 phần quà Tết cho người nghèo
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn hỗ trợ 1.000 phần quà dành cho người nghèo nhân dịp Tết
Nhâm Dần 2022, ước trị giá hơn 400 triệu đồng.
Đại diện Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn hy vọng, những phần quà này sẽ góp phần cùng cấp
ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết đầm ấm cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là hộ
dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Âm lịch năm 2022
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính,
sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch từ thứ Hai ngày
31/01/2022 đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết
ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đang điều trị 8.158 ca mắc Covid-19
Trong ngày 19/01/2022, tỉnh ghi nhận 75 ca mắc mới, trong đó có 50 người từ 50 tuổi trở
lên.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 46.797 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
8.158 ca, trong đó số trường hợp rất nặng 99 ca.
Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 74 ca trong ngày, cộng dồn 37.792 ca.
Số bệnh nhân tử vong trong ngày 16 ca, đa số là người lớn tuổi, mắc bệnh nền; cộng dồn
838 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
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