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---------------------------1. Hội nghị giao ban Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận những
đóng góp của cơ quan báo chí, truyền thông đối với hoạt động dân cử trên địa bàn; đồng thời
mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp truyền thông, tăng thời lượng phát sóng,
đăng tải cũng như đa dạng hình thức chuyển tải thông tin đến người dân về hoạt động của cơ
quan dân cử.
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đánh giá việc triển khai Chỉ thị số 04-CT/TU bước đầu đã
mang lại kết quả tích cực và cho rằng, việc triển khai, quán triệt Chỉ thị phải đến với từng chi
bộ, đảng viên. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo công tác xây dựng, kiện toàn nâng cao năng
lực tổ chức bộ máy cơ quan dân cử, đội ngũ chuyên trách tham mưu v.v.. Mời xem chi tiết tại
đây.
2. Phát triển thể thao phong trào, làm nền tảng cho thể thao thành tích cao
Khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục coi trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thể thao
thành tích cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đánh giá các nguồn lực, kinh phí đầu tư để có kế hoạch vận động, kêu gọi xã
hội hóa đối với các hoạt động thể thao phong trào, cũng như đào tạo cho thể thao thành tích
cao.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số vận động viên được đào tạo hàng năm đều tăng
lên (năm 2014: 398 huấn luyện viên, vận động viên; đến năm 2022: 550 huấn luyện viên, vận
động viên); thành tích đã có bước đột phá, tham gia giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt những
kết quả đáng khích lệ. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc hoạt động bình thường từ 24/02/2022
Sở Y tế vừa thống nhất đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc triển khai tiếp nhận khám
bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân thông thường từ lúc 07 giờ, thứ Năm, ngày 24/02/2022.
Sở Y tế đề nghị Bệnh viện lưu ý triển khai đầy đủ quy trình khử khuẩn và tiến hành khám
bệnh, chữa bệnh theo quy định; trong quá trình tổ chức hoạt động phải đảm bảo qui trình phân
luồng, sàng lọc bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; bố trí nhân lực, tiếp tục thu
dung điều bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại khu F (tầng 2, 3) của Bệnh viện; đồng thời thông
báo việc triển khai tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân thông thường cho người
dân biết. Mời xem chi tiết tại đây.
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