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---------------------------1. Vị thế quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nêu lên một số nội dung lớn liên quan đến công
tác đối ngoại. Đó là cần tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình
hình để kịp thời đổi mới tư duy và có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại; quán triệt
sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát
triển; phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động, tích cực tham gia đóng
góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Sớm khôi phục trạng thái tách đôi cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chia sẻ với những khó khăn và ghi nhận
sự nỗ lực của các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế rà soát
lại quy trình chuyển viện, phân tầng ở tuyến y tế cơ sở để đảm bảo bệnh nhân được phân tầng
đúng; làm đầu mối kết nối các chuyên gia để hỗ trợ kịp thời cho Bệnh viện; rà soát cung cấp
đủ thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 v.v.. Đối
với đề xuất đầu tư hệ thống Ecmo, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa
khoa Sa Đéc đánh giá lại năng lực, khả năng của Bệnh viện để có đề xuất phù hợp.
Ngoài ra, ông Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu hỗ trợ Bệnh viện sớm khôi phục
trạng thái tách đôi để vừa điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa khám, chữa bệnh cho người
dân. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Gần 22.500 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh
Trong ngày 14/12, tỉnh ghi nhận 734 ca mắc mới (giảm 06 ca so với hôm qua), trong đó
388 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; 545 người từ 18 tuổi trở lên.
Có 291 ca mắc trong cộng đồng, cụ thể: Tân Hồng 62 ca, Lai Vung 54 ca, huyện Cao Lãnh
47 ca, Tháp Mười 35 ca, Tam Nông 31 ca, thành phố Cao Lãnh 28 ca, Lấp Vò 17 ca, Thanh
Bình 10 ca, Sa Đéc 04 ca, Châu Thành 03 ca.
Tổng số ca mắc cộng dồn 31.780 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 8.907 ca,
trong đó, 8.548 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 63 ca rất nặng; có 3.550 ca điều trị tại
nhà, nơi cư trú. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tiếp tục đầu tư phát triển khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp
Theo đó, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, ổn định dân cư,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố quốc
phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đầu
tư phát triển đô thị gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới, đẩy mạnh
kinh tế biên mậu. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự
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Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành
mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt các biện
pháp phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần loại bỏ
nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là các vấn đề khó khăn do tác động, ảnh
hưởng của dịch Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới
Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp đối với các thành viên Ban Chỉ đạo
389 tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản
xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.
Mời xem chi tiết tại đây.
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