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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Ông Phan Văn Thắng chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh
Đến thăm đồng chí Đoàn Quốc Cường và đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - nguyên Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Văn Thắng thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của Đảng, Nhà nước và
Nhân dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và một số định hướng quan trọng để đưa tỉnh
nhà phát triển trong thời gian tới.
Đồng chí Phan Văn Thắng cảm ơn các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đã luôn quan
tâm, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu và chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, đón mùa xuân
ấm áp, an lành và hạnh phúc. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết tại thành phố Cao Lãnh
Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến thăm, chúc tết
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.
Đoàn đến thăm, chúc Tết các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 320, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn
502; Nhà máy bia Sài Gòn – Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Nghị
Phong và Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp; gia đình bác sĩ Lê Văn Đạt và
Lê Thị Xuyến, ngụ khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận và gia đình bác sĩ Võ Thanh Minh
và Lê Thị Kim Cương, ngụ Khóm 4, Phường 2 v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Công ty Xổ số Đồng Tháp tích cực đóng góp an sinh xã hội
Chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 trong nhiều tháng liền nhưng sau khi thực
hiện chính sách phục hồi, phát triển kinh tế, hoạt động xổ số kiến thiết được hoạt động trở lại,
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực
để tăng doanh số.
Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ người bán vé số dạo
(qua thống kê có 13.000 người), tham gia đóng góp kinh phí phòng, chống dịch bệnh. Mời
xem chi tiết tại đây.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chúc Tết một số đơn vị
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện
Cao Lãnh: Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm
Dịch vụ việc làm Đồng Tháp.
Đoàn cũng đến thăm, chúc Tết tại Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng
đồng Đồng Tháp; Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường; Trường Mầm non Vườn
Tuổi thơ, Trường Tiểu học –Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tương Lai; Trường Mầm
non –Tiểu học Tổ Ong Vàng. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Làm việc với Trường Đại học Trà Vinh về đào tạo chuyên ngành sức khỏe
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Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, việc liên kết đào tạo sẽ góp
phần tạo ra nguồn nhân lực y khoa chất lượng cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện
mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
sinh viên đến thực tập tại các cơ sở y tế của tỉnh.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối
hợp với Trường Đại học Trà Vinh để thống nhất các nội dung, nhanh chóng ký kết biên bản
ghi nhớ hợp tác để các bên triển khai thực hiện. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Toàn tỉnh chỉ còn 03 xã, thị trấn có cấp độ dịch cấp 2
Đó là xã Tân Thuận Đông (thành phố Cao Lãnh), xã Tân Thành B và thị trấn Sa Rài (huyện
Tân Hồng) có cấp độ dịch thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình), còn lại đều thuộc cấp 1 (nguy cơ
thấp, bình thường mới).
Trong ngày 24/01/2022, tỉnh ghi nhận 51 ca mắc Covid-19, trong đó 23 ca trong cộng
đồng (cộng đồn từ đầu dịch 47.129 ca mắc). Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 8.082
ca, trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị là 234 ca. Số bệnh nhân hoàn thành
điều trị 56 ca, cộng dồn 38.153 ca. Số bệnh nhân tử vong 07 ca, cộng dồn 885 ca. 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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