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---------------------------1. Đồng chí Phan Văn Thắng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng cùng lãnh đạo Thành ủy Cao Lãnh trực
tiếp đến nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Khương Đình Tước (Phường 4,
thành phố Cao Lãnh).
Đảng viên Khương Đình Tước, sinh ngày 01/01/1932; đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khóm
2, Đảng ủy Phường 4, thành phố Cao Lãnh; đồng chí được kết nạp chính thức vào Đảng ngày
17/04/1958. Với 89 năm tuổi đời, 65 năm tuổi đảng, đồng chí đã có nhiều cống hiến, luôn
phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Mời xem chi tiết tại
đây.
2. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục
Hiện toàn tỉnh có 21.791/22.340 giáo viên được tiêm mũi 1 và 13.391/22.340 tiêm mũi 2.
Đối với học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, hiện chưa được tiêm vắc xin, với số lượng là
124.770 học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng quy trình 06 bước phòng, chống dịch khi học sinh đến
trường, cách thức xử lý tình huống phát sinh. Nếu dịch bệnh kiểm soát tốt, ngành giáo dục dự
kiến phương án cho học sinh học trực tiếp tại trường từ tháng 01/2022. Ngược lại phải kéo dài
thời gian kết thúc năm học. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Quán triệt quy trình phối hợp xác minh thông tin tiêm chủng
Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết
nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn,
bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức
năng, tính năng của nền tảng này đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình. Phấn đấu trước ngày
11/11/2021, mọi công dân đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ có thông tin tiêm chủng trên
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phân loại cấp độ dịch: 11/12 huyện, thành phố cấp 2
Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, phân loại cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đến
ngày 08/11, tỉnh Đồng Tháp thuộc nhóm nguy cơ trung bình (cấp 2); 11 huyện/thành phố
thuộc nhóm nguy cơ trung bình (cấp 2) và huyện Châu Thành thuộc nguy cơ cao (cấp 3).
Phân loại cấp độ dịch cấp xã: 130/143 xã, phường, thị trấn cấp 2; cấp 3: 08/143 xã, phường,
thị trấn; cấp 4: 05/143 xã, phường, thị trấn.
Trong ngày 08/11, Đồng Tháp ghi nhận 351 ca mắc mới (tăng 62 ca so với hôm qua),
gồm: 20 ca về từ vùng dịch, 49 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 202 ca trong khu phong tỏa, 80
ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
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