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---------------------------1. Đồng Tháp định hướng tổ chức Festival hoa tại Sa Đéc
Theo đó, Festival hoa được phát triển từ lễ hội hoa Sa Đéc và tuần lễ văn hóa du lịch hằng
năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy
ban nhân dân thành phố Sa Đéc, các đơn vị liên quan tổ chức đoàn đi nghiên cứu, khảo sát
thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm tổ chức Festival của các địa phương có thế mạnh và
kinh nghiệm trong tổ chức Festival hoa.
Qua học tập kinh nghiệm, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn tổ
chức Festival; chú ý kết nối các địa phương khác khi tổ chức, cũng như liên kết với các tour,
tuyến du lịch để khai thác hiệu quả giá trị của Festival hoa. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Tạo điều kiện để người dân kịp thời tiếp cận thuốc điều trị Covid-19
Trong khi chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế, để đảm bảo cung ứng thuốc điều trị Covid-19, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Tổ điều trị khẩn trương có hướng dẫn
tạm thời cho các địa phương về việc kê đơn thuốc kháng vi rút Molnupiravir; tổ chức tập huấn,
triển khai việc kê đơn thuốc kháng rút Covid-19 cho Y, Bác sĩ tại các Trạm Y tế; đồng thời
lựa chọn, vận động các cơ sở kinh doanh dược tham gia, bình ổn giá thuốc, tránh găm hàng,
tăng giá tạo thuận lợi cho người dân được mua thuốc theo chỉ định của Y, Bác sĩ.
Ông Đoàn Tấn Bửu cũng yêu cầu ngành y tế tuyên truyền, lưu ý người dân khi phát hiện
mắc Covid-19 cần khai báo với Trạm Y tế địa phương để được khám, tư vấn và điều trị thuốc
Molnupiravir, chỉ được sử dụng thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir khi có đơn thuốc của
Y, Bác sĩ và có những khuyến cáo cảnh báo, bởi việc tự ý sử dụng hoặc sử dụng thuốc không
đúng sẽ gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tiếp tục xem khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá
Cụ thể, tỉnh phấn đấu trong năm 2022 đạt và vượt các chỉ tiêu: Tập huấn, đào tạo cho hơn
1.000 lượt người về khởi sự lập nghiệp, quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số; có trên 30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao; hỗ trợ phát
triển ít nhất 04 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng hành và phát triển trên 50 ý
tưởng, dự án khởi nghiệp; tổ chức ít nhất 06 sự kiện, diễn đàn khởi sự lập nghiệp, kết nối cộng
đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới
sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Theo Kế hoạch, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính
tài liệu, mẫu vật, số liệu về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường,
khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, bản đồ v.v. đã được xử lý và lưu trữ theo quy định (dạng
giấy hoặc dạng số).
Các sở, ban, ngành đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường có trách nhiệm cung cấp danh sách và thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên
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và môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) theo quy
định. Mời xem chi tiết tại đây.
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