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NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Đề xuất sử dụng test nhanh để xác định người nhiễm SARS-CoV-2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh mục tiêu trong thời gian tới đó là giảm số ca
chuyển biến nặng và tử vong liên quan Covid-19 với phương châm “5K + vắc xin + điều trị”.
Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, đồng chí Phan Văn Thắng khẳng định, quan
điểm của tỉnh là không để sót đối tượng, mục tiêu đến cuối tháng 12/2021 sẽ hoàn thành tiêm
bao phủ mũi 2 và đến cuối tháng 4/2022 hoàn thành mũi tiêm bổ sung và mũi tăng cường.
Với tốc độ lây lan cực kỳ nguy hiểm của biến thể Omicron, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy Phan Văn Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, nâng cao
ý thức phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công
tác phòng chống dịch; nâng cao năng lực cộng đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Công bố Quyết định về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy
Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức
công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, 124/124 công an xã, thị
trấn trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang tổ chức chính quy.
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã bố trí 649 công an chính quy, trong đó có 123
trưởng công an, 182 phó trưởng công an, 344 là công an viên đảm nhiệm các chức danh tại
124 xã, thị trấn; từ đó, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở đã có những chuyển biến tích
cực, các vụ việc phức tạp được phát hiện kịp thời, giải quyết từ cơ sở. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Xây dựng vùng nguyên liệu và kho bãi, vận chuyển nông sản
Theo lãnh đạo Sở Công Thương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến xây dựng vùng
nguyên liệu và hệ thống kho bãi đạt chuẩn xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm phát triển
chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ cho việc cung ứng hàng hoá nông sản tại Đồng Tháp.
Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam đã cử đoàn đến tìm hiểu và khảo sát thực tế tại huyện Cao
Lãnh.
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics,
do nguồn nguyên liệu là nông sản của tỉnh rất dồi dào, nhất là khi vào chính vụ cần có kho lưu
trữ để bảo quản. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Phấn đấu thu nhập người dân nông thôn đạt 75,2 triệu đồng/năm
Đây là một trong những mục tiêu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra
trong Kết luận về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.
Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp sẽ đưa tăng trưởng khu vực nông - lâm - thuỷ sản bình
quân 3,5%/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm dưới 40% trong tổng số lao động xã hội;
thu nhập người dân nông thôn tăng 1,6 lần so năm 2020 (tương đương 75,2 triệu đồng/năm);
thành lập mới ít nhất 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Mời xem chi tiết tại đây.
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5. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao trách nhiệm của người
đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội
phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phù hợp với phương thức,
thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là diễn biến tình hình do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid19. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Đang điều trị 9.940 ca mắc Covid-19
Trong ngày 20/12, kết quả xét nghiệm ghi nhận 786 ca mắc mới (tăng 06 ca so với hôm
qua), trong đó có 454 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 146 người chưa tiêm vắc
xin phòng Covid-19.
Có 242 ca trong cộng đồng, cụ thể Sa Đéc 45 ca, huyện Cao Lãnh 41 ca, Châu Thành 32
ca, Tam Nông 30 ca, Lấp Vò 28 ca, thành phố Cao Lãnh 26 ca, Tân Hồng 15 ca, Lai Vung 11
ca, Tháp Mười 11 ca, Thanh Bình 02 ca, thành phố Hồng Ngự 01 ca.
Tổng số ca dương tính cộng dồn 36.462 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
9.940 ca, trong đó có 9.534 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 72 ca rất nặng. Mời xem
chi tiết tại đây.
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