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---------------------------1. Thủ tướng biểu dương những đóng góp tích cực của nữ doanh nhân
Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời
chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ doanh nhân – lực lượng đóng góp tích cực, quan trọng trên
các mặt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Đây cũng là dịp để Thủ tướng lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, chia sẻ của các nữ
doanh nhân với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, trên cơ sở đó, tiếp tục có chủ trương,
chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với cộng đồng nữ doanh nhân trong thời gian tới. Mời
xem chi tiết tại đây.
2. Đồng Tháp đánh giá mô hình nông nghiệp và định hướng nhân rộng
Trong 05 năm (2015 – 2020), ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện trên
120 mô hình. Phần lớn các mô hình mang lại hiệu quả, giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận
trên cùng một đơn vị diện tích.
Để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh
Minh Tuấn đề nghị tuyên truyền, tập huấn cho các hộ dân về quy trình, kỹ thuật trồng và chăm
sóc cây trồng, vật nuôi mới. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên
cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các mô hình đột phá trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp đến năm 2025. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ mũi 3 vắc xin phòng Covid-19
Theo Sở Y tế, đến nay, Đồng Tháp đã được phân bổ hơn 3,7 triệu liều vắc xin phòng
Covid-19; đã tiếp nhận và phân bổ hơn 3,3 triệu liều cho các đơn vị. Tỉnh đã triển khai 45 đợt
tiêm chủng và đang tiếp tục triển khai, với số lượng vắc xin còn tồn kho là hơn 90.400 liều,
trong đó hơn 3.600 liều AstraZeneca, hơn 46.700 liều Pfizer, hơn 39.300 liều Vero Cell, 750
liều Abdala.
Nhằm đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được diễn ra nhanh chóng,
sớm bao phủ cho toàn bộ dân cư trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn
Bửu chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi
ích của tiêm vắc xin mũi 3; Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo đi từng ngõ, gõ cửa
từng nhà rà soát, lập danh sách đối tượng cần tiêm, cập nhật tình trạng tiêm chủng của tất cả
đối tượng trên địa bàn. Mời xem chi tiết tại đây.
4. E-MAGAZINE: Nữ Tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào cuộc
sống
Đam mê, ham học hỏi, cùng với sự kiên trì, nhẫn nại chính là bí quyết giúp những người
trẻ, đặc biệt là phụ nữ vượt qua những khó khăn, trở ngại và đi đến thành công trong mọi lĩnh
vực, trong đó có nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ cuộc sống. Tiến sĩ Nguyễn Thị
Khả Tú (sinh năm 1986) - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật Đồng Tháp (CDC) là người phụ nữ như thế. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Những điều cần biết về tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19
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Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là xuất hiện các biến chủng mới như
Delta, Omicron… Để ngăn chặn dịch bệnh cách tốt nhất hiện nay là tiêm vắc xin, đặc biệt
tiêm đủ mũi cơ bản và hiện Việt Nam đang bắt đầu tiêm mũi 3 tăng cường, bên cạnh đó không
quên thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của ngành y tế. Mời xem chi tiết tại đây.
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