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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2022
---------------------------1. Mở rộng lĩnh vực hoạt động để đưa công ty ngày càng phát triển
Đây là mong muốn và cũng là lời chúc tốt đẹp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Trí Quang dành cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Công
ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 sắp đến.
Đến thăm và chúc Tết Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang
mong muốn trong năm 2022, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức
thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Chính phủ, các quy định pháp luật về thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định. Mời
xem chi tiết tại đây.
2. Chúc Tết Ngân hàng Chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đến thăm và chúc Tết Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Chủ tich Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao hoạt
động của các đơn vị trong một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thực hiện
tốt công tác an sinh xã hội. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Các khối lớp còn lại sẽ đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán
Ngày 27/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn chấp thuận chủ trương tổ chức dạy
học trực tiếp các lớp 6, 7, 8, 10, 11 và khối Mầm non, Tiểu học theo đề nghị của Sở Giáo dục
và Đào tạo.
Cụ thể, đối với học sinh các lớp 5, 6, 7, 8, 10, 11 bắt đầu học trực tiếp từ ngày thứ Hai
(07/02/2022). Đối với khối Mầm non và học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4 bắt đầu học trực tiếp từ
ngày thứ Hai (14/02/2022). Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đưa sản phẩm OCOP Đồng Tháp vào giỏ quà Tết
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Thương mại,
Du lịch và Đầu tư tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP
tiêu biểu và nông sản chủ lực của tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Liên kết các tổ chức kinh tế, hội quán với viện, trường đại học
Việc liên kết nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học và công nghệ, tiến tới hình thành nhu
cầu đầu tư khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao tỷ trọng đóng
góp của khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao năng lực
đổi mới sáng tạo của các tổ chức kinh tế. Chọn lựa, tiến tới ươm tạo, hỗ trợ hình thành và phát
triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Mời xem
chi tiết tại đây.
6. Đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2022, Công ty Điện lực Đồng Tháp đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó,
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sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2022 đạt trên 2 tỷ 590 triệu kWh, tăng 3,2% so với
năm 2021. Mời xem chi tiết tại đây.
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