Kết nối vươn xa
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Tập trung cao nhất cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3)
Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đó là bảo vệ sức khỏe
của người dân, kéo giảm tỷ lệ mắc, lây nhiễm, giảm các triệu chứng và đặc biệt là giảm tỷ lệ
tử vong khi mắc Covid-19. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị
phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu của việc triển khai tiêm vắc
xin phòng Covid-19, từ đó dành sự tập trung cao hơn cho công tác này.
Cụ thể, quán triệt, triển khai Công văn 612-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng
cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả việc thực hiện tiêm
vắc xin phòng Covid-19. Đến hết 25/3, 99% nhóm đối tượng đến hạn tiêm mũi 3 trên địa bàn
tỉnh phải được tiêm; trong đó có thể linh hoạt thực hiện, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu – Bí thư
Tỉnh ủy chỉ đạo. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm về đất bãi bồi
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị, trong thời gian chờ thống
nhất phương án giải quyết vướng mắc về quản lý, sử dụng đất bãi bồi, các địa phương phải
quản lý chặt chẽ đất bãi bồi, không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm v.v..
Đồng thời, rà soát, phân loại các trường hợp đúng quy định pháp luật thì đề xuất giải quyết;
những vướng mắc, khó khăn cần tổng hợp theo nhóm để có phương án xử lý.
Diện tích đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh khoảng 309 ha (huyện Tháp Mười và Tân Hồng
không có đất bãi bồi), với khoảng 2.146 hộ. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3) trước ngày 31/3
Để giữ vững, củng cố và phát huy thành quả phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục đẩy
mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cấp ủy,
chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác;
tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” và các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh.
Mời xem chi tiết tại đây.
4. Lợi ích của việc tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19
Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả bảo vệ của các loại vắc xin phòng Covid-19 đang được
sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78 - 94% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị
giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc tiêm vắc xin mũi 3 là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu
lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, nhất là
trước những biến thể nguy hiểm như Delta hay Omicron. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Hướng dẫn mới về quản lý F0 tại nhà
Bộ Y tế ban hành Quyết định 604/QĐ-BYT kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người
mắc Covid-19.
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Theo hướng dẫn mới vừa ban hành, tiêu chí lâm sàng của người mắc Covid-19 điều trị tại
nhà được bổ sung “Là người bệnh Covid-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị
nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi Covid-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển
về nhà để tiếp tục chăm sóc”. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Chấm dứt, giải thể hoạt động 03 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19
Cụ thể, chấm dứt hoạt động Cơ sở tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp; đồng thời giải thể hoạt động Cơ sở thu dung, điều trị
bệnh nhân mắc Covid-19 tại Khu ký túc xá phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh và Bệnh
viện dã chiến Trường Quân sự. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Tăng cường kiểm soát Covid-19 tại các cơ sở giáo dục
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và ngoài công lập tuyên truyền, phổ
biến đến giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các
trường hợp F0, F1 và những trường hợp có hai trong số các biểu hiện: Sốt, ho, đau họng; chảy
nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất
khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp thì không đến trường và
thông tin đến nhà trường, y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Năm 2022: Phấn đấu có trên 50 sản phẩm được công nhận OCOP
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 đề ra mục
tiêu phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm mới được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Tiếp
tục chuẩn hoá 04 sản phẩm đã gửi hồ sơ dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Quốc gia
(Hạt sen sấy, Mít sấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Huy, Bánh phồng chay cao cấp
hạt sen của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Hậu và Xoài sấy dẻo của Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Công nghệ thực phẩm Việt Đức) đủ điều kiện công nhận sản phẩm 5 sao
OCOP. Mời xem chi tiết tại đây.
9. Cuộc thi thiết kế logo về đặc trưng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Theo đó, logo phải thể hiện được đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng
Tháp. Hình thức thể hiện, học sinh tự vẽ logo theo nội dung chủ đề, với kích thước logo hình
được đặt giữa trang giấy A4, có chiều dài và rộng không quá 15 cm. Logo vẽ bằng các loại
màu như: Bột màu, màu nước, màu sáp, bút dạ màu v.v. (không nhận logo được thiết kế trên
máy tính). Mời xem chi tiết tại đây.
10. Vườn Quốc gia Tràm Chim rực rỡ vào mùa hoa Hoàng đầu ấn
Thời điểm này, nếu đặt chân đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, du khách sẽ bắt gặp cánh
đồng hoa Hoàng đầu ấn trải dài hàng chục héc-ta, tạo nên thảm hoa vàng rực rỡ, lung linh
khiến ai đến rồi cũng phải lưu luyến.
Thảm hoa Hoàng đầu ấn năm nay xuất hiện ở cả 2 khu A4 và A5 của Vườn Quốc gia Tràm
Chim, trong đó ở khu A4 với hơn 20 ha và khu A5 là 02 ha. Tên gọi của loài hoa này bắt
nguồn từ việc sắc hoa có màu vàng. Hoa khi nở trổ ra thành nhiều búp nhìn như một chiếc ấn
nhỏ được gắn trên một chiếc thân trong dài tầm 10 đến 20 cm. Mời xem chi tiết tại đây.
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____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949
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