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VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Đồng Tháp không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết 2022
Trong bộn bề công việc từ nay đến cuối năm với thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương cần phân công
sắp xếp hợp lý để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021, đồng thời chủ động triển khai
kế hoạch năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết, chủ
động các hoạt động thương mại dịch vụ, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của
người dân. Ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là tiếp tục không tổ chức
bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022; vẫn tổ chức đường hoa Xuân và các hoạt
động văn hóa, văn nghệ chào đón năm mới, tạo không khí xuân vui tươi, đầm ấm cho bà con
nhân dân. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Đồng Tháp và Ấn Độ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu mong muốn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giao
lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp đầu tư tại Đồng Tháp v.v..
Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông
hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Ấn Độ, cũng như sẵn sàng hỗ trợ
các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, đây
cũng là lĩnh vực có nhiều hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Ngày 15/12, ghi nhận 345 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Trong ngày 15/12, Đồng Tháp ghi nhận 732 ca mắc Covid-19 mới (giảm 02 ca so với hôm
qua); trong đó 425 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; 594 người từ 18 tuổi trở lên.
Có 345 ca trong cộng đồng, cụ thể: Lai Vung 92 ca, Tân Hồng 63 ca, Sa Đéc 54 ca, Tháp
Mười 33 ca, Thanh Bình 29 ca, thành phố Cao Lãnh 28 ca, Lấp Vò 19 ca, huyện Cao Lãnh 19
ca, Châu Thành 05 ca, thành phố Hồng Ngự 02 ca, Tam Nông 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 32.512 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị:
8.910 ca, trong đó có 4.273 ca điều trị tại nhà, nơi cư trú. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Toàn tỉnh có 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR
Đó là: Bệnh viện Phổi Đồng Tháp; Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười; Bệnh viện Đa
khoa Đồng Tháp; Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng
Ngự; Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò; Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật; Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa
Tâm Trí Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Đề nghị rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19
Để chủ động ứng phó trước nguy cơ do biến thể Omicron trong giai đoạn tiếp theo, ngày
15/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng xem
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xét, chấp thuận cho Đồng Tháp thực hiện rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vắc xin
phòng Covid-19.
Cụ thể, khoảng thời gian từ mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung đến liều nhắc lại
sẽ được rút xuống còn 04 tháng thay vì 06 tháng như hiện nay. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Lắp đèn tín hiệu giao thông nút giao Lê Đại Hành - Tôn Đức Thắng
Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Dự án lắp đèn tín hiệu giao thông nút
giao Lê Đại Hành - Tôn Đức Thắng (thành phố Cao Lãnh).
Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải. Nội dung đầu tư xây dựng gồm: Lắp mới 04 trụ đèn
tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng); sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt; lắp đặt trụ, biển
báo hiệu đường bộ. Mời xem chi tiết tại đây.
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