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NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2022
---------------------------1. Họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế là lực lượng đi đầu của tuyến
đầu phòng, chống dịch, đã dấn thân, bất chấp hiểm nguy, chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ sức
khỏe nhân dân rất đáng biểu dương, trân trọng.
Càng trân trọng hơn, trước tình hình dịch bệnh, đội ngũ y tế cơ sở tuy có lo lắng nhưng
chưa bao giờ nản chí, vẫn luôn dành hết tâm sức cho người bệnh và mong muốn kiểm soát
được dịch để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân – Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt ngợi khen.
Mời xem chi tiết tại đây.
2. Ông Nguyễn Minh Phú được điều động làm Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc
điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phú – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức
Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Minh Phú, sinh ngày 17/9/1979. Quê quán: Xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp
Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị học. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc
Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đều thăm hỏi tình hình hoạt động của
các đơn vị, nhất là ghi nhận những khó khăn trong công tác khám, điều trị bệnh nhân, đời sống
của cán bộ, nhân viên y tế; đặc biệt chia sẻ nỗi vất vả của ngành y tế, trong thời gian dài phải
căng mình phòng, chống dịch Covid-19 v.v.. Đồng thời, chúc cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành
y tế nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có ngày kỷ niệm của ngành thật ý nghĩa, nhiều
niềm vui. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, do tính chất đặc thù của
khu vực biên giới với nhiều áp lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ khâu tầm
soát, tiêm chủng, cách ly đến điều trị nhưng các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ngành
giao phó. Đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người thầy thuốc, góp
phần to lớn vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Ông Đoàn Tấn Bửu chúc
đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống tốt đẹp của
ngành. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tổng kết Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021
Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021 được triển khai ở 10 xã, thị trấn thuộc huyện Tam Nông
với 14 công trình đường giao thông nông thôn bằng bê tông, tổng chiều dài gần 10km; xây
tặng 03 căn nhà tình thương, lắp đặt 13 hệ thống lọc nước; thắp sáng gần 10km đường giao
thông; hỗ trợ 25 mái tôn cho nhà dân và trao tặng nhiều phần quà cho học sinh, bà con tại địa
phương. Tổng kinh phí thực hiện chiến dịch là gần 07 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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