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NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2021
---------------------------1. Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022
Chia sẻ những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; căn cứ
Điều 17 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo thẩm quyền quy định, Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thống nhất không thu học phí học kỳ I, năm học 20212022. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đồng Tháp phân bổ vốn đầu tư công năm 2022
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua
phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản
lý và phân bổ.
Theo đó, vốn ngân sách địa phương của tỉnh là hơn 3.375 tỷ đồng, bao gồm chi xây dựng
cơ bản vốn ngân sách tập trung hơn 1.036 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh quản lý khoảng 531 tỷ
đồng; cấp huyện quản lý là 505 tỷ đồng. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Quy định khu vực không được chăn nuôi và vùng nuôi chim yến
Khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm: Khóm thuộc phường, thị trấn (theo phụ
lục II) và khóm trung tâm của phường, thị trấn hình thành sau ngày nghị quyết này có hiệu
lực; khu dân cư theo quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền
phê duyệt nằm ngoài khu vực được quy định tại khoản 1, Điều này.
Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài phạm vi 300 m tính từ khu vực không được phép
chăn nuôi tại Điều 4 nói trên và tính từ trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, cơ sở giáo dục,
cơ sở y tế, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. Năm 2022 thu hồi hơn 446 ha đất để thực hiện 56 dự án
Cụ thể, danh mục dự án do Trung ương đầu tư, tổng số dự án có thu hồi đất là 06, với
diện tích đất thu hồi là 243,26 ha. Danh mục dự án do tỉnh đầu tư có thu hồi đất là 03, với
diện tích đất thu hồi là 52,05 ha. Danh mục dự án do cấp huyện đầu tư có thu hồi đất là 17,
với diện tích đất thu hồi là 14,46 ha. Danh mục dự án do Nhà nước và nhân dân cùng làm có
thu hồi đất là 26, với diện tích đất thu hồi là 30,95 ha. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư có thu
hồi đất là 03, với diện tích đất thu hồi là 105,95 ha. Danh mục dự án theo hình thức BOT có
thu hồi đất là 01, với diện tích đất thu hồi là 0,0407 ha. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Thêm 784 ca mắc Covid-19 mới
Trong ngày 22/12, Đồng Tháp ghi nhận 784 ca mắc mới (giảm 04 ca so với hôm qua),
trong đó 526 người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.
Có 267 ca trong cộng đồng, cụ thể: Tam Nông 82 ca, Lai Vung 45 ca, Sa Đéc 35 ca, Tân
Hồng 23 ca, Châu Thành 21 ca, thành phố Cao Lãnh 20 ca, huyện Cao Lãnh 18 ca, Lấp Vò
17 ca, Tháp Mười 04 ca, thành phố Hồng Ngự 02 ca.
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Tổng số ca dương tính cộng dồn 38.034 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị
10.192 ca, trong đó, 9.742 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 85 ca rất nặng. Mời xem
chi tiết tại đây.
6. Sử dụng kết quả test nhanh để xác định người nhiễm SARS-CoV-2
Ngày 22/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương sử dụng kết quả test nhanh
dương tính với SARS-CoV-2 là tiêu chí đưa vào quản lý, theo dõi người nhiễm SARS-CoV2, F1 tại nhà, nơi lưu trú.
Về cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với F0, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu khi người dân có
kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 (test nhanh được phép lưu hành do người
dân hoặc nhân viên y tế thực hiện), trạm y tế tuyến xã thẩm định điều kiện cách ly, điều trị
tại nhà, nơi lưu trú. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Triển khai mạnh mẽ “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ”, giảm tử vong
Để công tác điều trị Covid-19 tốt hơn, Bộ Y đề nghị các địa phương rà soát, rút kinh
nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thu dung, điều trị người
bệnh Covid-19; rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; tiếp tục
nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến; cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư
tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh
viện các tầng 1, 2, 3. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Huy động hệ thống nhà thuốc, quầy thuốc tham gia công tác phòng, chống
Covid-19
Sở Y tế đề nghị các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tham gia hoạt động
phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: Cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng
và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19; truyền
thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0; tham gia làm cầu nối giữa người dân
với các trạm y tế, trạm y tế lưu động. Mời xem chi tiết tại đây.
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