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---------------------------1. PTT Vũ Đức Đam lưu ý 05 nội dung trọng tâm phòng, chống Covid-19 tại Đồng
Tháp
Một là tăng tốc tiêm chủng vắc xin phòng Coivid-19 để đạt tỷ lệ bao phủ và tạo miễn dịch
cộng đồng.
Hai là tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng,
chống dịch, phải tuyệt đối tuân thủ 5K, nhất là mang khẩu trang, giữ khoảng cách; tránh tâm
lý chủ quan khi đã tiêm vắc xin.
Ba là tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế thực hiện Chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc
kháng vi rút Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, thể không
triệu chứng điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà.
Bốn là phân tuyến điều trị F0 phù hợp với tình hình, để giảm áp lực điều trị cho các tuyến
trên.
Năm là duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương phải
sẵn sàng, linh hoạt, có kịch bản ứng phó sát với thực tiễn khi có ca bệnh. Mời xem chi tiết tại
đây. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh,“Vì lợi ích trăm năm trồng
người”, để xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đóng góp cho sự
phát triển nhanh và bền vững của quê hương Đất Sen hồng, giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu
trong đầu tư của Tỉnh, Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh
thần của đội ngũ nhà giáo, quan tâm hỗ trợ giáo viên ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch Covid19 để các thầy cô có thể dành trọn tâm sức với nghề và nâng cao khả năng tiếp cận, thích ứng
với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ số. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), lãnh đạo Tỉnh
uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, chúc mừng và gửi lời tri ân đối với các thầy cô giáo
Đất Sen hồng.
Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng, với lòng yêu nghề, các thầy, cô giáo sẽ vượt qua khó khăn,
tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt sứ mệnh trồng
người và góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh
Cử tri 02 địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, đặc biệt là hoạt động
của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp với nhiều ý kiến thảo luân, chất vấn, tranh luận,
truyền tải hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà tới nghị trường Quốc hội.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ có giải pháp tiếp tục kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các kênh kết nối tiêu thụ nông sản cho
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nông dân; phản ánh tình trạng giá phân bón tăng cao khiến nông dân gặp khó, đề nghị Chính
phủ sớm có giải pháp bình ổn giá; quan tâm phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân
v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Kéo giảm giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi
Đây là mong muốn của nhiều cử tri xã Tân Công Chí (huyện Tân Hồng) và thị trấn Tràm
Chim (huyện Tam Nông). Kiến nghị này được ông Huỳnh Minh Tuấn - đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận tại buổi tiếp xúc với cử tri vào ngày 19/11. Mời xem chi tiết
tại đây.
6. Đồng chí Nguyễn Văn Định giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đã công
bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn
Định – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
uỷ, thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Bùi Tấn Phước,
Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh giữ chức
vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chiều ngày 19/11, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Trí Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Phó Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đến trao Quyết định cho đồng chí Bùi Tấn Phước. Mời xem chi
tiết tại đây.
8. Lãnh đạo tỉnh gỡ khó cho doanh nghiệp ngành xây dựng
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các sở, ngành liên quan và địa phương tập
trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó, chú ý công khai, minh bạch các công trình
đầu tư công và đầu tư tư. Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn
tăng cường tính hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển lớn mạnh hơn trong thời gian tới.
Theo Sở Xây dựng, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đã chịu tác động kép bởi dịch
Covid-19 và biến động giá thép (tăng trên 40%, thời điểm tháng 4, tháng 5), tình hình khan
hiếm cát san lấp làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xây dựng. Mời xem chi tiết tại đây.
9. Huyện Cao Lãnh kết nạp Đảng cho tình nguyện viên phòng, chống Covid-19
Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện
uỷ Cao Lãnh về kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú, tích cực tham gia công tác phòng,
chống dịch Covid-19: Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 1992, Đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu
học Mỹ Hội), Nguyễn Trần Minh Thư (sinh năm 1998, Đoàn viên Chi đoàn ấp Tân Trường)
và Nguyễn Thị Kim Cương (sinh năm 1992, Đoàn viên Chi đoàn ấp AB). Mời xem chi tiết tại
đây.
10. Chia sẻ nỗi đau của các gia đình mất người thân do Covid-19
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ với nỗi đau mất mát người
thân của em Nguyễn Thị Bích Ngân (13 tuổi), ngụ xã An Bình B, thành phố Hồng Ngự, đồng
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thời yêu cầu chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho em Ngân sớm ổn
định tinh thần, tiếp tục việc học hành và vươn lên trong cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Tam Nông đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Lê Minh Khá (xã Phú Thọ).
Anh Lê Minh Khá đang chăm sóc 02 con nhỏ (04 tuổi và 02 tháng tuổi). Vợ anh là chị Lê
Thị Hằng (sinh năm 1995) đã qua đời vào tháng 9/2021 do Covid-19 sau khi sinh con khoảng
20 ngày. Trước đây, cả hai vợ chồng anh cùng làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Mời xem
chi tiết tại đây.
11. Tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí
Ngày 19/11, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán
bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui
chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động
lễ hội, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian diễn ra Lễ tưởng
niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ 20 giờ,
ngày 19/11; thời lượng khoảng từ 30 - 45 phút). Mời xem chi tiết tại đây.
12. Chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19
Trong đó, huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng (bao gồm cả y tế nhà nước
và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành); bố trí thêm các điểm tiêm
cố định và lưu động, tăng số lượng bàn khám sàng lọc, bàn tiêm để đẩy nhanh hơn nữa tiến
độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy định; bảo đảm 95% người từ 50
tuổi trở lên được tiêm mũi 1 trước ngày 25/11, 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1
trước ngày 30/11 (trừ các trường hợp chống chỉ định tiêm chủng).
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm cá nhân trước Uỷ ban
nhân dân tỉnh khi không bảo đảm mục tiêu trên, đặc biệt đối với các huyện hiện có tỉ lệ tiêm
còn thấp như: Châu Thành: 52,23%, Lai Vung: 72,03%, Hồng Ngự: 78,11%, Thanh Bình:
78,51%. Mời xem chi tiết tại đây.
13. Ngày 19/11, ghi nhận 509 ca mắc Covid-19 mới
Ngày 19/11, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 509 ca mắc mới (giảm 06 ca so với hôm qua), trong
đó, 24 ca về từ vùng dịch, 86 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 08 ca trong cơ sở điều trị, 202 ca
trong khu phong tỏa, 189 ca trong cộng đồng.
Tổng số ca mắc cộng dồn 15.713 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 4.346
ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 4.167 ca. Số ca tử vong 02 ca
trong ngày, cộng dồn 239 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
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