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---------------------------1. Doanh nghiệp Đồng Tháp vượt khó – nâng cánh Sen hồng
Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các doanh nhân, doanh nghiệp đã được
đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các doanh nhân chính
là gương sen đẹp nhất của quê hương Đồng Tháp Sen hồng.
“Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển”, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, đây cũng chính là lúc vai trò của doanh nhân, doanh
nghiệp phải được phát huy cao nhất. Dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng
với bài học được rút ra trong gần 02 năm gian khó vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin
tưởng, các doanh nhân vẫn luôn vững vàng trên hành trình vươn ra biển lớn. Mời xem chi tiết
tại đây.
2. FPT đề xuất phát triển nông nghiệp, giáo dục, cầu nông thôn tại Đồng Tháp
Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, FPT mong muốn hợp
tác, đầu tư tại Đồng Tháp về chương trình phát triển nông nghiệp số, xây dựng cầu nông thôn
từ Quỹ Hy vọng và đầu tư trường phổ thông chất lượng cao tại địa phương.
Bên cạnh kinh doanh sản phẩm đồ khô, chế biến sẵn trên sàn thương mại Sendo, FPT sẽ
thực hiện dự án Senfarm để kinh doanh sản phẩm tươi sống, trái cây tươi, trong đó liên kết
trực tiếp với đơn vị sản xuất tại Đồng Tháp để cung cấp hàng hóa đến người tiêu dùng Thành
phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, FPT đã giới thiệu về hệ thống trường phổ thông của FPT trên cả nước và mong
muốn đầu tư trường phổ thông (03 cấp) đạt chuẩn quốc tế tại tỉnh Đồng Tháp, với quy mô từ
1.000 đến 3.000 học sinh. Mời xem chi tiết tại đây.
3. 55 nhà giáo nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nhà giáo ưu tú”
Trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020, tỉnh
Đồng Tháp có 55 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, đạt tỷ
lệ 6% so với cả nước (917 nhà giáo) và hơn 11% so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(492 nhà giáo). Đây cũng là đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú mà tỉnh Đồng Tháp có tỷ
lệ nhà giáo ưu tú so với cả nước cao nhất từ trước tới nay.
Tính từ năm 1984 đến năm 2020, qua 15 đợt xét tặng, tỉnh Đồng Tháp có 132 nhà giáo,
cán bộ quản lý giáo dục được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Vận động trên 210 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội
Cùng với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc
các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên vận động xây dựng, sửa chữa 152 cây cầu
bê tông, xây mới và sửa chữa trên 70 km đường giao thông nông thôn, 55 km đường “Thắp
sáng đường quê”; xây dựng, sửa chữa hơn 2.000 căn nhà tình thương; tặng trên 150.000 phần
quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng trên 12.000 suất học
bổng, xe đạp cho học sinh nghèo v.v. với tổng trị giá trên 210 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại
đây.
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5. Đồng Tháp điều chỉnh cấp độ dịch, thuộc nhóm nguy cơ thấp
Theo đó, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 1
(nguy cơ thấp) theo Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
trên địa bàn toàn tỉnh (12 huyện, thành phố).
Trường hợp khóm, ấp, xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch vượt quá cấp độ 1 thì Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống Covid-19 phù
hợp với tình hình thực tế. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Trong ngày 20/01/2022, tiêm được 4.424 liều vắc xin phòng Covid-19
Trong đó có 1.568 liều vắc xin AstraZeneca, 386 liều vắc xin Pfizer, 2.470 liều vắc xin
Vero Cell.
Đến nay, tỉnh đã tiêm được 2.833.754 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi
trở lên (tiêm mũi 1: 1.242.581 liều, đạt 99,79%; tiêm mũi 2: 1.175.926 liều, đạt 94,44%;
tiêm mũi nhắc lại: 104.311 liều, đạt 8,38%; tiêm mũi bổ sung: 310.936 liều). Người từ đủ 12
đến dưới 18 tuổi tiêm được 306.083 liều (tiêm mũi 1: 157.564 liều, đạt 98,49%; tiêm mũi 2:
148.519 liều, đạt 92,84%). Mời xem chi tiết tại đây.
7. [Video] Du lịch Đồng Tháp sẵn sàng đón khách dịp cuối năm
Sau thời gian dài “đóng băng” vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khu, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh đã mở cửa và sẵn sàng để phục vụ du khách trong dịp cuối năm. Cùng với
việc chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách trước tình hình dịch Covid-19, các khu, điểm du
lịch cũng quan tâm đầu tư các dịch vụ trải nghiệm mới, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng thu
hút du khách đến tham quan. Mời xem chi tiết tại đây.
8. [Infographic] Phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 –
2025
Với quan điểm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Kết luận
249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đề ra mục tiêu đến năm 2025, giá trị
ngành du lịch đóng góp từ 5- 6% trong tổng GRDP của tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
9. [Infographic] Các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025
Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 90km đường cao tốc, thêm 14 km đường Quốc lộ và
122 km đường tỉnh được xây mới. Đây là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Kết luận 203KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về định hướng xây dựng các công trình giao
thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Mời xem chi tiết tại đây.
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