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---------------------------1. Khẩn trương cụ thể hóa các Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ sáu, Bí thư Tỉnh ủy Lê
Quốc Phong đề nghị các đại biểu phải nâng cao nhận thức và thống nhất về tầm quan trọng, ý
nghĩa, vai trò của từng kết luận được thông qua tại hội nghị, trên cơ sở đó cụ thể hóa để thực
hiện và ở mỗi lĩnh vực đều có sự liên quan, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.
Trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu phải vừa thích
ứng với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tiếp tục tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh
doanh. Thuận lợi của tỉnh trong năm tới, đó là độ bao phủ vắc xin cao hơn và khả năng điều
trị bệnh nhân Covid-19 ngày càng tốt hơn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Tam Nông
Bí thư Tỉnh ủy đã đến khảo sát trực tiếp tại một quán ăn ở Khóm 2, thị trấn Tràm Chim,
nơi phát sinh ổ dịch. Hiện tại, quán ăn này đã bị phong tỏa với 14 người (trong đó có 08 trường
hợp F1).
Kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên (ngày 27/10) đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận tổng
cộng 77 trường hợp F0 tại các xã: Phú Thọ, Phú Thành A, Tân Công Sính, Hòa Bình và thị
trấn Tràm Chim.
Lãnh đạo tỉnh cũng đến kiểm tra khu phong tỏa chợ Phú Thọ, ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ
hiện đang phong tỏa 05 hộ dân, với 10 nhân khẩu. Tại khu vực này, địa phương đã tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm tầm soát định kỳ 03 lần cho người dân. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tất cả huyện/thành phố trong tỉnh đều có ca mắc Covid-19 cộng đồng
Theo Báo cáo nhanh của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19, tính
đến ngày 04/11, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đều ghi nhận ca mắc cộng đồng.
Trong ngày hôm nay, Đồng Tháp ghi nhận 98 ca mắc mới (tăng 01 ca so với hôm qua). Cụ
thể: 24 ca về từ vùng dịch; 18 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 30 ca trong các khu vực phong
tỏa; 26 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đồng Tháp hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, doanh
nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đến người dân trong tỉnh biết, đăng ký trở lại làm việc;
chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các
lao động có nguyện vọng trở lại làm việc tại Bình Dương để hỗ trợ lao động quay trở lại nơi
làm việc theo nhu cầu; đồng thời chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội các tỉnh, thành phố khác hỗ trợ người lao động của tỉnh trở lại làm việc theo nhu cầu của
người lao động. Mời xem chi tiết tại đây.
5. An toàn vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19
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Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
người sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; phổ biến kiến thức
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; công khai các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong
công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp (thể thao)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết
thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt
động thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Quy chế này hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh
nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
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