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---------------------------1. Năm 2022: Tập trung phòng chống dịch, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng
Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ bảy, Bí thư Tỉnh ủy Lê
Quốc Phong cho biết, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ bảy là hội nghị cuối cùng của năm 2021
và trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành các kết luận,
nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy để làm cơ sở triển khai cho cả nhiệm kỳ 2020
– 2025.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, trong năm 2022 phải chủ động hơn, đảm bảo tiến
độ nhanh hơn, sáng tạo hơn để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là vừa đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục nhanh để phát triển kinh tế, vừa phải đẩy mạnh
công tác xây dựng Đảng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Trường Đại học Đồng Tháp: “Chuyển đổi số và thích ứng nhanh”
Năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Đồng Tháp tập trung đầu tư phát triển công nghệ
thông tin và thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động của nhà trường
dựa trên kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế
hoạch chuyển đổi số của nhà trường; đảm bảo thích ứng nhanh, giúp nhà trường giữ vững vị
thế và tiếp tục nâng cao năng lực, uy tín trên tất cả lĩnh vực hoạt động. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Đồng Tháp có 01 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được vinh danh
Đó là doanh nhân trẻ Trương Lê Huy Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Ambroyal.
Trương Lê Huy Hoàng (sinh năm 1988) bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2017 với Cơ sở Khô
trâu Quang Hiển tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành. Đầu 2019, sản phẩm snack từ da cá tra
của Hoàng bắt đầu có mặt trên thị trường và dần có được sự ưa chuộng của nhiều khách hàng
trên khắp cả nước. Sản phẩm từng bước được ký kết hợp tác kinh doanh với nhiều hệ thống
siêu thị lớn như: Big C, Satra, 7 eleven, Family mart v.v. giúp hàng hóa tăng độ phủ trên thị
trường, đến nay đã có gần 700 cửa hàng, siêu thị đang bán sản phẩm. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Điều chỉnh cấp độ dịch các huyện, thành phố
Theo đó, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ
1 (nguy cơ thấp) đối với thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.
Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ
trung bình) đối với thành phố Cao Lãnh; các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười, Tam
Nông, Thanh Bình, Lấp Vò và Cao Lãnh.
Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (nguy cơ
cao) đối với thành phố Sa Đéc, huyện Tân Hồng. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm
So với ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 trong ngày 28/12 giảm 91 ca, với 610 ca mắc
mới, trong đó có 170 ca trong cộng đồng, cụ thể: Thanh Bình 47 ca, Châu Thành 41 ca, Tháp
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Mười 18 ca, thành phố Cao Lãnh 17 ca, Lai Vung 13 ca, huyện Cao Lãnh 13 ca, Lấp Vò 09
ca, Tam Nông 08 ca, thành phố Hồng Ngự 02 ca, Sa Đéc 01 ca, huyện Hồng Ngự 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 42.484 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
10.936 ca, trong đó 91 ca rất nặng. Mời xem chi tiết tại đây.
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