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---------------------------1. Đồng Tháp đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng được
Quốc hội, Chính phủ và địa phương đặc biệt quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tinh thần chung
là không đổ lỗi do dịch bệnh mà thiếu sâu sát và làm chậm tiến độ các dự án, công trình; đồng
thời đặt yêu cầu năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phải đạt từ 90% trở lên.
Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị khắc phục nhanh những hạn chế, yếu
kém thời gian qua; chú ý công tác kiểm tra giám sát, hoàn thiện nhanh quy trình, thủ tục; rà
soát, điều chỉnh các quy định theo hướng siết chặt hơn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. IMAX đề xuất đầu tư trang trại nuôi heo kết hợp điện mặt trời
Theo lãnh đạo Công ty IMAX, trang trại chăn nuôi heo với số lượng heo thịt là 48.000 con
và heo nái 10.000 con. Diện tích xây dựng 30 ha, trong tổng thể diện tích 100 ha của dự án.
Chuồng trại được xây dựng khép kín, có hệ thống quạt hút gió, có giàn mát nhằm điều hòa
nhiệt độ, dao động ở mức từ 27 đến 300C.
Về điện năng lượng mặt trời, Công ty sẽ đầu tư với quy mô công suất là 30MWp. Diện
tích đất của dự án được thực hiện theo phương thức thuê đất của người dân. Mời xem chi tiết
tại đây.
3. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh
Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh,
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem
xét, tham mưu Chính phủ miễn hoặc giảm một phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
công nghiệp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua (đề xuất
miễn hoặc giảm phí quý IV năm 2021 đối với các đối tượng nộp phí theo quý và giảm phí cố
định năm 2022 đối với các đối tượng thuộc diện nộp phí cố định). Mời xem chi tiết tại đây.
4. Ngày 16/11, ghi nhận 104 ca Covid-19 trong cộng đồng
Ngày 16/11, Đồng Tháp ghi nhận 392 ca mắc mới (tăng 09 ca so với hôm qua), trong đó,
45 ca về từ vùng dịch, 76 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 04 ca trong cơ sở điều trị, 163 ca
trong khu phong tỏa, 104 ca trong cộng đồng.
Tổng số ca mắc Covid-19 cộng dồn 14.200 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 3.535 ca. Số bệnh nhân
xuất viện 200 ca trong ngày, cộng dồn 10.295 ca. Có 03 ca tử vong trong ngày (tăng 01 so
ngày hôm qua), cộng dồn 236 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tiếp xúc cử tri phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh thống nhất tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
X bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, từ điểm cầu huyện, thành phố đến các xã,
phường, thị trấn.
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Thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 22 - 24/11. Dự kiến kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân
tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng 12.
Về số lượng, mỗi điểm tiếp xúc cử tri cấp huyện có không quá 30 người dự, cấp xã, phường,
thị trấn không quá 25 người dự. Các nơi tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến phải
đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của các cơ quan
chức năng. Mời xem chi tiết tại đây.
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