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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022), Bí thư Tỉnh
uỷ Lê Quốc Phong đến thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp, huyện Cao
Lãnh.
Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của nhân viên y tế
tuyến cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến chống
dịch Covid-19 thời gian qua. Mời xem chi tiết tại đây.
2. De Heus đề xuất đầu tư về chuỗi giá trị nuôi trồng thuỷ sản
Ông Gabor Fluit – Tổng Giám đốc De Heus Châu Á cho biết, Công ty Trách nhiệm hữu
hạn De Heus (trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long) là đơn vị thuộc Tập đoàn De Heus Hà Lan,
chuyên sản xuất và cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.
Công ty dự kiến sẽ xây dựng và triển khai dự án nuôi cá giống và xây dựng chuỗi giá trị
nuôi trồng thủy sản (cá da trơn) xuất khẩu. Hiện Công ty đang tìm kiếm địa điểm triển khai
dự án và vừa khảo sát vị trí tại huyện Cao Lãnh. Tại buổi làm việc, Công ty mong muốn phía
tỉnh Đồng Tháp cung cấp thêm thông tin để đơn vị nghiên cứu. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Công ty PGT Holdings đề xuất hợp tác nhiều lĩnh vực với Đồng Tháp
Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT
Holdings gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thời gian qua luôn tạo điều kiện thuận
lợi để các bên đến tìm hiểu và hợp tác với tỉnh.
Trên cơ sở đó, ông Kakazu Shogo mong muốn trong năm 2022 sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối
các đoàn Nhật Bản đến khảo sát, làm việc tại tỉnh về vấn đề nguồn nhân lực; hợp tác với các
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để thực hiện chương trình thực tập cho ngành Điều
dưỡng, Công nghệ thông tin, các lĩnh vực doanh nghiệp cần như Kế toán và Kỹ sư điện; trao
đổi về sản xuất năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng tự nhiên; xuất khẩu một số phụ
phẩm nông nghiệp sang thị trường Nhật để phục vụ cho ngành chăn nuôi; thử nghiệm công
nghệ kỹ thuật của công ty Nhật Bản và sử dụng công nghệ AI tại tỉnh v.v.. Mời xem chi tiết
tại đây.
4. Đồng chí Huỳnh Văn Vinh tham gia BCH Đảng bộ huyện Cao Lãnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Văn Vinh – Phó
Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tham gia Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời giới thiệu ứng cử để Hội
đồng nhân dân huyện Cao Lãnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao
Lãnh, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Giải thể 02 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19
Đó là cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Nhà tập luyện các môn võ (thuộc
Khu liên hợp thể dục thể thao) và Khu du lịch Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, chính thức giải
thể kể từ ngày 22/02/2022.
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc
các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Công an tỉnh;
Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
thành phố Cao Lãnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và
công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng
02/2022
Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo việc rà soát đối tượng người từ
đủ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, tổ chức
tiêm chủng liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại ngay cho các đối tượng thuộc diện đủ
điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo việc tiêm đủ liều cơ bản cho đối tượng
từ 12 tuổi trở lên hoàn thành trong tháng 02/2022. Mời xem chi tiết tại đây.
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____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949
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