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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021
---------------------------1. Đến từng địa bàn, rà từng đối tượng để tiêm vắc xin phòng Covid-19
Trong 01 tuần qua (từ ngày 15 - 21/11), Đồng Tháp ghi nhận 3.311 ca mắc mới, trong
đó 1.003 ca trong cộng đồng. Tại Hội nghị giao ban vào chiều 22/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc
Phong cho rằng, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang hết sức phức tạp, do đó, các địa phương
cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng
quy trình, hướng dẫn để sớm kiểm soát tình hình.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, ca mắc chưa có dấu hiệu dừng
lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các tiểu ban, địa phương phải đổi mới phương thức quản lý, kiểm
soát dịch bệnh. Trong đó, xác định đúng nhóm nguy cơ cao, xét nghiệm tầm soát đúng đối
tượng, khoanh vùng và phong tỏa hẹp nhất có thể. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Ông Lê Minh Trung giữ chức Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp
lần thứ 3 chuyên đề về công tác cán bộ.
Theo đó, kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả ông Lê Minh Trung - Phó Bí thư Huyện
ủy đắc cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành với số phiếu đạt 100%.
Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Lãnh
Vấn đề được cử tri xã Bình Hàng Trung và xã Bình Hàng Tây phản ánh đó là giá vật tư
nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán nông sản thấp, bấp bênh; sạt lở bờ
sông và một số tuyến đường nông thôn ngày càng nhiều; tuyến Quốc lộ 30 đoạn qua huyện
Cao Lãnh có nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, lượng xe container qua địa bàn đông và chạy
với tốc độ nhanh nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông v.v..
Ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh chia sẻ khó khăn với cử tri khi phải chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 và mong
muốn cử tri tiếp tục thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như góp phần
cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống Covid-19 trong hoạt động du lịch
Theo đó, khách tham quan du lịch được xác định gồm: Người đã được tiêm 1 mũi vắc
xin đã qua 14 ngày; người chưa được tiêm vắc xin phải có giấy xét nghiệm nhanh âm tính
SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR còn thời hạn theo quy định; người đã được tiêm 2
mũi vắc xin và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối; người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đã
được điều trị hồi phục (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy
định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).
1
Cơ quan thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trên internet

thông tin về Đồng Tháp

Kết nối vươn xa
Về yêu cầu chung, đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2: Hoạt động du lịch được tổ chức
phục vụ 100% công suất; đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: Hoạt động dưới 50% công suất;
đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Ngừng hoạt động. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Ngày 22/11, ghi nhận 133 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Trong ngày, ghi nhận 507 ca mắc mới (giảm 01 ca so với hôm qua), trong đó có 133 ca
trong cộng đồng.
Tổng số ca mắc cộng dồn 17.243 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 5.161 ca,
trong đó 4.887 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Số bệnh nhân xuất viện 208 ca trong
ngày, cộng dồn 11.828 ca. 02 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 246 ca. Mời xem chi tiết tại
đây.
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