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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. Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022), Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã gửi thư chúc mừng, đồng thời thể hiện sự trân
trọng trước những đóng góp cao cả của đội ngũ thầy thuốc vì sự an toàn và sức khoẻ của nhân
dân.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh mong muốn mỗi cán bộ y tế Đất Sen hồng cần phải tiếp tục
vượt khó, tận tuỵ, sáng tạo để mang đến sức khoẻ, niềm tin và hy vọng kiểm soát dịch bệnh
an toàn, hiệu quả. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhân viên y tế tiêu biểu nhân ngày 27/02
Bà Phan Thị Út là nhân viên y tế tiêu biểu trên địa bàn thành phố Sa Đéc với nhiều đóng
góp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua. Khi dịch bệnh được kiểm soát, để giảm
tải cho ngành y tế, bà Phan Thị Út đã cùng các y, bác sĩ của Trạm Y tế phường An Hòa và
chính quyền địa phương tích cực tham gia Đội hình quản lý, theo dõi, F0, F1 tại nhà – một
trong những đội ngũ nòng cốt trong công tác phòng chống Covid-19 tại địa phương.
Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của bà Phan Thị Út cũng như các nhân
viên y tế phường An Hoà trong thời gian qua, đồng thời mong muốn bà Phan Thị Út tiếp tục
cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức trong công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Trường Chính trị Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm học 2022
Trong năm 2021, Trường mở được 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 2.600 học viên tham
gia, hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ và
02 đề tài khoa học cấp cơ sở.
Năm 2022, Trường dự kiến mở 81 lớp, trong đó có 13 lớp hệ đào tạo và 68 lớp hệ bồi
dưỡng, với gần 7300 học viên. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
Tại huyện biên giới Hồng Ngự, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Thường Phước 1 phối hợp
với Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước tổ chức Ngày
hội Biên phòng toàn dân năm 2022 gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Đây là đơn vị điểm được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn tổ chức Ngày hội
Biên phòng toàn dân, sau đó sẽ triển khai tại các địa phương, đơn vị còn lại ở khu vực biên
giới. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
Năm 2021, công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh đi vào nề nếp, mang lại nhiều kết quả. Các đơn vị có nhiều mô hình hay,
sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng – an
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ninh, thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Nổi bật có mô hình “Tết quân dân”, “Con nuôi Đồn
Biên phòng”, “Chuyến xe nghĩa tình công đoàn”, “Nghĩa tình những Cựu chiến binh chung
tay chống dịch Covid-19”, “Siêu thị 0 đồng” v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Đại học Đồng Tháp tăng cường hợp tác với các địa phương trong tỉnh
Nội dung làm việc xoay quanh về cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các
địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ. Đồng thời, Trường cũng thông tin về hoạt động tuyển sinh (dự kiến)
chính quy năm 2022; thông tin các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học; phối
hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục năm 2022, bồi
dưỡng về nghiệp vụ du lịch, quản lý văn hóa và công tác xã hội v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phía Bắc
Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương
nắm thông tin các cơ sở thu mua, sản xuất, đóng gói, sơ chế hàng hóa nông sản xuất khẩu để
kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ
trợ tháo gỡ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thông tin và phân tích thị trường
nông sản, Bản tin thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về thị
trường cho các doanh nghiệp, cơ sở xản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán v.v..
Mời xem chi tiết tại đây.
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