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---------------------------1. Dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, cần thực hiện nghiêm “5K”
Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào
chiều 01/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh tại Đồng Tháp
tuy đang được kiểm soát ổn, nhưng với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, dù ở
trạng thái nào cũng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các địa phương cần linh hoạt
trong thực hiện các quy định, hướng dẫn; chủ động phương án 04 tại chỗ trong phòng, chống
dịch; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.
Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thăm và tặng quà cho lực lượng đón rước bà con từ các tỉnh về
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các
lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, ngành lao
động – thương binh và xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần đảm bảo an sinh xã hội,
khảo sát nhu cầu việc làm cho lao động; ngành giao thông vận tải đảm bảo lưu thông hàng
hóa, tổ chức các đoàn xe đưa rước người bệnh, người cách ly, bà con về từ vùng dịch. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Đồng Tháp dự kiến tổ chức Lễ hội xoài vào năm 2022
Các hoạt động dự kiến diễn ra tại lễ hội như: Ngôi nhà chung và không gian trưng bày các
loại xoài và các sản phẩm từ xoài, hội thi ẩm thực xoài, cuộc thi “Trái xoài ngon nhất” giữa
các tỉnh, vùng miền; tổ chức sàn giao dịch thương mại điện tử để doanh nghiệp, hợp tác xã,
nhà vườn quảng bá, mua bán xoài; không gian kết nối, ký các hợp đồng hoặc biên bản ghi
nhớ; tổ chức kết nối các tour du lịch trải nghiệm đến các vùng trồng xoài; tọa đàm “Kết nối
sản xuất và tiêu thụ ngành hàng Xoài tỉnh Đồng Tháp” v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Phó Giám đốc mới
Là Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Quang Biểu được Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở. Sáng 01/11,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã trao quyết định.
Ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị ông Lê Quang Biểu cùng với Ban Giám đốc, tập thể Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tập trung nhiệm vụ khôi phục các hoạt động văn hóa, thể thao và du
lịch sau đại dịch Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ngày 01/11, ghi nhận 46 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Trong ngày 01/11, Đồng Tháp đã xét nghiệm RT-PCR 3.130 mẫu (1.253 mẫu đơn, 1.877
mẫu gộp) cho 18.285 người và test nhanh 3.336 mẫu (2.642 mẫu đơn, 694 gộp) cho 4.020
người. Kết quả xét nghiệm, ghi nhận 89 ca mắc mới trong ngày (tăng 06 ca so với hôm qua).
Cụ thể: 17 ca về từ vùng dịch (tăng 07 ca so với hôm qua); 20 ca trong các cơ sở cách ly y
tế; 06 ca trong các khu vực phong tỏa; còn lại 46 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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6. Sắp xếp lại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19
Ngày 01/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất kết thúc thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều
trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ); Nhà tập luyện các môn võ (thuộc
Khu liên hợp thể dục thể thao) và Khu du lịch Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh).
Sở Y tế thực hiện các biện pháp diệt khuẩn, khử trùng môi trường và xử lý chất thải tại cơ
sở thu dung, điều trị theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn
giao, quản lý cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả theo quy định hiện hành. Mời xem chi tiết tại
đây.
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