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---------------------------1. Gặp mặt Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khóm tiêu biểu
Nhấn mạnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình này trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề
nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận 205-KL/TU của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khóm cụ thể hóa nội dung các
Kết luận, Nghị quyết của Đảng tại cơ sở, tăng cường tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ
động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khắc phục hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chiều sâu, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương, ấp, khóm. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Tháo gỡ nhanh vướng mắc về thủ tục hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị bám sát Nghị quyết để xác định
đối tượng được hỗ trợ và không để sót đối tượng; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Tài
chính làm việc cụ thể từng địa phương để chốt số lượng và thời điểm hoàn thành việc chi hỗ
trợ.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến ngày 31/12/2021, tổng kinh phí đã thực hiện
chi hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính
phủ và Nghị quyết số 78/2021/NQ HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là hơn 272 tỷ đồng.
Mời xem chi tiết tại đây.
3. Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững
Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 06/15 tiêu chí (theo chuẩn toàn quốc) và 09/15 tiêu
chí (theo cấp vùng) của Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Giá trị
sản xuất toàn ngành nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 47.390 tỷ đồng, giá trị tăng thêm
đạt 20.580 tỷ đồng (tăng 3,7% so với chỉ tiêu thực hiện năm 2021).
Đồng thời, tổ chức lại sản xuất theo hình thức liên kết, hợp tác, thành lập mới 07 hợp tác
xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch
lao động; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đạt 46,6%. Phấn đấu thu
nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn tăng gấp 1,06 lần so với năm 2021 (khoảng
52,882 triệu đồng/người/năm). Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và người dân
thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng
ứng Chiến dịch Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 26/3/2022).
Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay
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Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo quyết liệt,
sát sao hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại trên
địa bàn quản lý; thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi tiêm; xem việc
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu hiện nay.
Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực, giao các ngành liên quan cùng phối hợp triển khai
tiêm vắc xin (công an, phụ nữ, đoàn thể,...); quan tâm công tác nhập liệu; tăng cường công tác
truyền thông, thông tin rộng rãi trong nhân dân về lợi ích của việc tiêm vắc xin; vận động
người dân đến tiêm ngay khi đủ điều kiện, không lựa chọn vắc xin khi tiêm. Mời xem chi tiết
tại đây.
6. F0 cần làm gì để bảo vệ bản thân trước hậu Covid-19?
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hầu hết những người mắc Covid-19 đều hồi phục hoàn
toàn, nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy khoảng 10% - 20% người bệnh trải qua những
tác động từ trung hạn đến dài hạn của Covid-19 sau khi đã khỏi bệnh. Những tác động trung
và dài hạn này được gọi chung là tình trạng hậu Covid-19.
Dù đã khỏi Covid-19 người bệnh cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện,
phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần, giấc ngủ. Mời xem chi
tiết tại đây.
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