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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2021
---------------------------1. Đồng Tháp nỗ lực thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19
Thông tin này được ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
chia sẻ với cử tri: Phường 1, Phường 3, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trà (thành phố Cao Lãnh) tại buổi
tiếp xúc vào sáng ngày 23/11. Phòng, chống dịch Covid-19 là vấn đề được nhiều cử tri quan
tâm.
Mỗi ngày tỉnh Đồng Tháp có khoảng 500 ca mắc Covid-19 mới, ông Lê Quốc Phong đề
nghị người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Mặc dù đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin nhưng
người dân vẫn cần thực hiện nghiêm 5K, quan trọng nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách
khi tiếp xúc để giảm thiểu việc lây nhiễm. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân tiếp tục chung tay phòng, chống dịch
Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa khẳng định, mặc
dù đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, nhưng do dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ nên đã gây xáo trộn cuộc sống và khó khăn cho bà con
nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ với khó khăn và đề nghị bà con nhân dân tiếp tục
chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
và phục hồi kinh tế - xã hội, trong đó chấp hành nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế. Mời xem chi
tiết tại đây.
3. Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Lớp bồi dưỡng trực tuyến cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2025
do Bộ Nội vụ tổ chức từ ngày 23 – 25/11 nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Trong thời gian 03 ngày, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được nghe giới thiệu 06
chuyên đề về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời
phỏng vấn cơ quan báo chí; kỹ năng tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo
cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Khảo sát hiện trạng các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh
Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các địa
phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; thực hiện
đúng quy trình kỹ thuật trong chôn lấp, xử lý nước rỉ rác thải, tránh gây ô nhiễm môi trường
cho khu vực xung quanh.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục
phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong thực hiện dự án. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Xét nghiệm, điều trị Covid-19 thích ứng trong tình hình mới
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu tập trung thực hiện xét nghiệm có trọng
điểm đối với các trường hợp khai báo có triệu chứng, nhóm người có nguy cơ cao (làm việc
trong doanh nghiệp, cơ quan, công sở; các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều
người: lái xe, xe ôm, shipper v.v.).
Ông Đoàn Tấn Bửu cũng chỉ đạo các địa phương mạnh dạn vận dụng, xử lý các trường
hợp đặc biệt trong công tác thu dung, điều trị F0 tại nhà, tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong
sinh hoạt. Mời xem chi tiết tại đây.
6. The Mekong Connect đón du khách Hàn Quốc theo chương trình hộ chiếu vắc xin
Sáng ngày 23/11, Trung tâm Giới thiệu Ẩm thực - Du lịch - Đặc sản Đồng Tháp và các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tại Phú Quốc (The Mekong Connect) đã tiếp đón đoàn khách
du lịch Hàn Quốc đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình hộ chiếu vắc xin.
Hoạt động lần này không chỉ là cách thức gợi nhớ cho du khách về điểm đến Đồng Tháp
tại “thành phố không ngủ” Grand World, mà còn mong muốn mang đến cho du khách những
trải nghiệm tươi mới về một hình ảnh Đồng Tháp an toàn và đầy sức sống giữa “Thành phố
không ngủ”. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch TP.HCM - ĐBSCL
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn
gửi Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu
Long về tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh,
thành đồng bằng sông Cửu Long lần 2 năm 2021.
Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất tổ chức Lễ giỗ lần thứ 92 của cụ Nguyễn Sinh Sắc
với quy mô nội bộ nhưng phải bảo đảm trang nghiêm, long trọng theo nghi thức dân gian
truyền thống; không tổ chức hoạt động ăn uống. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và thủ tục đầu tư các dự án
dự kiến khởi công mới năm 2022. Mời xem chi tiết tại đây.
9. Nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Nội dung, chương trình được hỗ trợ bao gồm: Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập
thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; xúc tiến thương
mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; các hỗ trợ khác
đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành. Mời xem chi
tiết tại đây.
10. Quy hoạch vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện
Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu quy hoạch là nhằm phát huy vị trí chiến lược của huyện Hồng Ngự để phát triển
kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong
nước, khai thác các thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng
thủy sản, du lịch. Xây dựng nông thôn mới, tạo dựng hình ảnh một huyện Hồng Ngự năng
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động, có bề dầy lịch sử, có tiềm năng phát triển, có truyền thống văn hóa, có các tiền đề để
phát triển du lịch. Mời xem chi tiết tại đây.
11. Ngày 23/11, ghi nhận 597 ca mắc Covid-19 mới
Trong số đó có 18 ca về từ vùng dịch, 92 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 05 ca trong cơ sở
điều trị, 262 ca trong khu phong tỏa, 220 ca trong cộng đồng.
Tổng số ca mắc cộng dồn 17.840 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 5.508
ca. 03 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 249 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
12. Phản hồi báo chí về việc áp dụng phần mềm phòng, chống dịch Covid-19
Qua phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc người dân gặp khó khăn trong việc khai
báo y tế bằng các phần mềm phòng, chống dịch Covid-19 khi vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp,
ngày 23/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẳng định, đã chỉ đạo triển khai
ứng dụng PC-COVID dùng chung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong
quá trình xử lý, có thể kết hợp thêm thông tin của một số phần mềm khác để đảm bảo công
tác kiểm dịch.
Tuy nhiên, tại một số trạm hỗ trợ khai báo y tế, lực lượng làm nhiệm vụ do chưa nắm rõ
chủ trương trên, nên trong quá trình thực hiện đã phần nào gây bất tiện cho bà con nhân dân.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã khẩn trương yêu cầu ngành chức năng
kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng cục bộ nêu trên. Mời xem chi tiết tại đây.
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