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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022
Chỉ còn vài ngày nữa kết thúc năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành,
địa phương rà soát lại các công việc đã đề ra, phấn đấu thực hiện với tinh thần quyết tâm cao
để hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2021; đồng thời chủ động xây
dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó, ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ
đạo ngành nông nghiệp tập trung cho sản xuất vụ Đông Xuân để phục vụ nhu cầu cho người
dân dịp Tết; hướng dẫn, khuyến khích nông dân sản xuất hữu cơ trong tình hình giá vật tư tăng
cao.
Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đã được cấp phép đầu tư để tạo
sức bật cho năm 2022 – người đứng đầu Uỷ ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Mời xem chi tiết
tại đây.
2. Kết nối hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán
Nhu cầu hỗ trợ công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp về
công nghệ sản xuất nấm; bảo quản đối với nước cốt chanh mật ong, cam, rau, củ, quả, khô cá
sặc rằn, bột rau má; chế biến xoài; công nghệ định hình, sấy để tạo ống hút từ bột gạo được
thẳng, đẹp v.v. được các chuyên gia của Trường Đại học Cần Thơ phản hồi tích cực và cho
biết sẽ đáp ứng được nhu cầu này của các đơn vị.
Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cam kết sẽ phối
hợp, giải quyết những nhu cầu đặt ra từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán tỉnh Đồng Tháp,
để góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị ngày càng hiệu quả hơn. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. FUTA GROUP đề xuất đầu tư đường cao tốc An Hữu – Cao Lãnh
Ông Lưu Xuân Thủy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Phương Trang
(trực thuộc FUTA GROUP) cho biết, công ty đã nghiên cứu phương án giảm vốn ngân sách
Nhà nước bố trí trong dự án theo hình thức PPP và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Khi được Ủy
ban nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ trương, Công ty sẽ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Phương Trang cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống
nhất chủ trương cho đơn vị nghiên cứu phương án kết nối tuyến cao tốc với Tỉnh lộ 856 và
nghiên cứu đầu tư bổ sung hệ thống đường gom dọc tuyến nhằm phát huy tối đa sự kết nối để
phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; nghiên cứu phát triển các bến xe khách, xe tải loại
1 tại đường tránh Cao Lãnh và khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics kết nối với tuyến
cao tốc. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đảm bảo nguồn chi hỗ trợ cho các lực lượng phòng chống dịch Covid-19
Ngày 16/12, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định nội dung
trên với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trước thông tin cho rằng, nhiều nhân
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viên y tế trên địa bàn tỉnh nghỉ việc do tỉnh chậm chi trả phụ cấp hỗ trợ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 thời gian qua.
Nguyên nhân chậm chi trả do dịch kéo dài, nhân viên viên y tế rất nhiều công việc nên
khâu hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ chứng từ chưa kịp thời, nhất là Trạm y tế cấp xã (quyết định,
xác nhận nơi đi đến, bảng chấm công, đối chiếu v.v.). Bên cạnh đó, một số nơi, cán bộ phụ
trách chuyên môn tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế cấp huyện tham gia chống
dịch bị nhiễm bệnh nên gián đoạn công việc. Trong khi đó, hồ sơ chi phải được thực hiện đầy
đủ, đúng quy trình, thủ tục quy định. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Thông tin về 02 lô vắc xin tăng hạn sử dụng tại Đồng Tháp
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu khẳng định, việc tăng hạn sử dụng của
vắc xin được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng
như sản phẩm sinh học. Vắc xin có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 09 tháng
kể từ ngày sản xuất. Các lô vắc xin Pfizer có hạn sử dụng 06 tháng thì tự động tăng hạn dùng
lên 09 tháng sau thời gian Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan
quản lý dược châu Âu (EMA) phê duyệt.
Việc tăng hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả
các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc tăng hạn sử dụng vắc xin cũng đã được
kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
Hướng dẫn nêu rõ, hộ kinh doanh/gian hàng trong khu dịch vụ phải tuân thủ việc sắp xếp
nơi bán hàng của đơn vị quản lý, đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch; yêu
cầu người bán hàng, người lao động không đến làm việc nếu có một trong các biêu hiện như
mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu
của cơ quan y tế; luôn thực hiện Thông điệp 5K và các quy định phòng, chống dịch theo hướng
dẫn của đơn vị quản lý khu dịch vụ. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Tập huấn nâng cao năng lực Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán
Các chuyên đề như: Thị trường xuất khẩu các nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp; các
biện pháp kỹ thuật giảm giá thành trong sản xuất cây trồng; phương pháp lấy mẫu và kiểm tra
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản; xây dựng mã vùng trồng và truy xuất nguồn
gốc; tiêu chuẩn, quy chuẩn, các yêu cầu, điều kiện để đưa nông sản vào hệ thống siêu thị, chợ
đầu mối v.v..
Đối tượng tham gia gồm 50 học viên thuộc Hội đồng quản trị các Hợp tác xã nông nghiệp
(ưu tiên các Hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP), Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp;
50 học viên là chủ nhiệm các Hội quán nông nghiệp; 20 học viên là cán bộ Đoàn thanh niên
có định hướng tham gia hoạt động gắn với Hợp tác xã, Hội quán. Mời xem chi tiết tại đây.
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