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---------------------------1. MM Mega Market (Việt Nam) khảo sát đầu tư dự án tại Đồng Tháp
Tại buổi làm việc, Công ty bày tỏ mong muốn tìm hiểu, khảo sát các vị trí đất có tiềm năng
cho việc xây dựng Trung tâm MM Mega Market tại thành phố Cao Lãnh, để mở rộng hệ thống
Trung tâm MM Mega Market dưới hình thức chi nhánh tại địa phương nhằm phục vụ cho
người tiêu dùng tốt hơn.
Đánh giá cao ý tưởng và mong muốn trên của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo ngành chức năng, địa phương liên quan hỗ trợ MM Mega Market
(Việt Nam) khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp và hướng dẫn các thủ tục đầu tư; đồng
thời đề nghị phía nhà đầu tư có văn bản chính thức để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết
định. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên công nhân vệ sinh môi trường
Thăm hỏi, động viên các công nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn và dành
sự trân trọng đến các công nhân môi trường đã không quản ngày đêm lao động vất vả để giữ
gìn môi trường luôn sạch sẽ, nhất là những ngày trước và sau Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng đề nghị Công ty, Chi nhánh tiếp tục quan tâm, đảm bảo an
toàn lao động; trang bị, cải tiến thêm thiết bị để nâng cao năng suất lao động và giảm vất vả
hơn cho công nhân; tạo điều kiện tăng thu nhập để cải thiện đời sống cho người lao động. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Nâng tầm, đưa thương hiệu THĐT ngày một vươn xa
Thăm, chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp vào sáng 28/01/2022, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao hoạt động của đơn vị trong thời gian
vừa qua, đồng thời đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng lớn về sự phát triển, nâng tầm, đưa thương
hiệu THĐT ngày một vươn xa. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Năm 2022 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp đạt 9,2%
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoach triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQCP ngày 03/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển
công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Số bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị giảm còn 176 ca
Trong ngày 28/01/2022, tỉnh ghi nhận 55 ca mắc mới (cộng đồn từ đầu dịch ghi nhận
47.340 ca).
Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 7.410 ca; trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng
đang điều trị là 176 ca. Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 296 ca, cộng dồn 39.013 ca. Số bệnh
nhân tử vong 05 ca, cộng dồn 908 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
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