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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Đồng chí Phan Văn Thắng chúc Tết tại thành phố Sa Đéc
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 25/01/2022, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng cùng đại diện các sở, ngành
liên quan và Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị trên
địa bàn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chúc Tết lực lượng Công an, nông dân sáng tạo, nguyên lãnh đạo tỉnh
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thăm, chúc Tết Ban Giám đốc Công an
tỉnh và 03 đơn vị thuộc Công an tỉnh gồm: Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát điều tra
tội phạm ma túy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và chúc Tết nông dân sáng tạo tiêu biểu Võ Hào Em
- Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ HTT Phi Long ở Phường 1,
thành phố Cao Lãnh và các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Công ty Cổ phần Vinacoop Robert and Partners
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Kiều Thế Lâm cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công
ty Cổ phần Vinacoop Robert and Partners (Ấn Độ) đến tìm hiểu đầu tư dự án xây dựng cơ sở
hạ tầng vốn đầu tư nước ngoài. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang thăm, chúc Tết tại huyện Cao Lãnh
Bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và
động viên tinh thần các hội quán, hợp tác xã, doanh nghiệp nhân dịp Tết đến xuân về, ngày
25/01/2022 (nhằm ngày 23 Tết), ông Trần Trí Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm, chúc Tết các cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện Cao
Lãnh. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
Đây là gửi gắm của ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các
bệnh viện, đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các Hội thuộc ngành y dược nhân chuyến thăm, chúc
Tết vào ngày 25/01/2022. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Vĩnh Hoàn hỗ trợ 03 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn hỗ trợ cho Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; Bệnh viện Đa
khoa Đồng Tháp (để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn); Hội Bảo trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin và bệnh nhân nghèo,
mỗi đơn vị 01 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Hơn 9% dân số tỉnh đã tiêm mũi vắc xin nhắc lại
Trong ngày tiêm được 7.703 liều vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 25/01/2022, tỉnh
đã tiêm được 2.863.898 liều cho người từ 18 tuổi trở lên (tiêm mũi 1: 1.242.631 liều, đạt
99,8% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 1.176.911 liều, đạt 94,52% dân số tỉnh; tiêm mũi nhắc lại:
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116.274 liều, đạt 9,34% dân số tỉnh; tiêm mũi bổ sung 328.082 liều). Người từ đủ 12 đến dưới
18 tuổi: 306.083 liều (tiêm mũi 1: 157.564 liều, đạt 98,49% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 148.519
liều, đạt 92,84% dân số tỉnh). Mời xem chi tiết tại đây.
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