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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2021
---------------------------1. Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Tháp Mười
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tháp Mười cần
đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chú ý đến các điều kiện cách ly tại nhà đối với người nhiễm
Covid-19, xử lý các tình huống phát sinh để thực hiện phương án của tỉnh. Hiện huyện Tháp
Mười có 04 Khu cách ly y tế tập trung, trong đó có 03 Khu cách ly người nhiễm Covid-19 với
224 F0, đang cách ly tại nhà 102 F0.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải quản lý sát, nắm bắt các thông tin cụ thể từng đối tượng
về sức khỏe, độ tuổi, tiêm vắc xin, lấy mẫu và cả việc thực hiện các nội quy khi đang cách ly.
Mời xem chi tiết tại đây.
2. Công ty Phát Đạt đề xuất đầu tư khu công nghiệp tại Đồng Tháp
Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt mong muốn
đầu tư 02 dự án gồm: Khu Công nghiệp Cảng Cao Lãnh và Khu Công nghiệp Phát Đạt - Đồng
Tháp II, với tổng quy mô diện tích hơn 420 ha, tại huyện Cao Lãnh.
Mục tiêu đầu tư của các dự án là thu hút các nguồn đầu tư lớn trong và ngoài nước vào
tỉnh Đồng Tháp nói chung và huyện Cao Lãnh nói riêng; trở thành trung tâm logistics của khu
vực, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp; trở thành trung tâm sản xuất chuyên
sâu trái cây, thủy sản; thu hút ngành nghề sản xuất công nghiệp hiện đại phục vụ cho sản xuất,
chế biến nông, thủy sản v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến Đại biểu HĐND tỉnh
Bên cạnh đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của các ngành,
các cấp thời gian qua, cử tri các địa phương mong muốn tỉnh, thành phố tiếp tục có giải pháp
để kiềm chế số ca mắc trong cộng đồng; đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin bao phủ mũi 1 và mũi
2 để đảm bảo đời sống cho nhân dân và khẩn trương triển khai tiêm vắc xin cho học sinh các
cấp để được đến trường.
Trong sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng dịch bệnh và thời tiết cực đoan, cử tri đề nghị
ngành chức năng, bên cạnh chính sách ưu đãi cần có giải thiết thực hơn như: Tập huấn, chia
sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền về cách sống thích nghi với dịch, qua đó kích hoạt tinh thần vượt
khó của bà con. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Ngày 28/11: Bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm và Ban Thanh tra nhân dân
Để cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp
với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ
chức thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình
giới thiệu nhân sự ứng cử, trình tự bầu cử; điều hành thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Tăng cường giám sát và quản lý tái đàn heo
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Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở
Công Thương kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo nguyên tắc “mở
đến đâu chuỗi nối lại tới đó”; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu sản
phẩm chăn nuôi, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thúc
đẩy tăng trưởng. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp
tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức
khỏe cộng đồng, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, các cấp Hội và Hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện
tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo
đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm. Mời xem chi tiết tại
đây.
7. Quy định mới về quản lý, sử dụng chung cột treo cáp
Theo Điều 4 của Quy định, yêu cầu về sử dụng chung cột treo cáp, khi treo cáp phải thực
hiện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn theo hướng dẫn của chủ sở hữu cột treo cáp và
không gây trở ngại việc kiểm tra, thao tác các thiết bị trong vận hành, sửa chữa. Trường hợp
cột treo cáp hiện có không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện sử dụng chung, chủ sở hữu
cột treo cáp phải thay cột mới để đảm bảo sử dụng chung, hạn chế thấp nhất phát sinh cột mới.
Khi phát hiện hệ thống cáp hiện hữu trên cột treo cáp chưa phù hợp yêu cầu kỹ thuật, an toàn,
mỹ quan đô thị, chủ sở hữu cột treo cáp phải chủ động lập kế hoạch phối hợp các chủ sở hữu
cáp khắc phục. Mời xem chi tiết tại đây.
8. Kích hoạt mạnh mẽ các Tổ Nhân dân tự quản trong phòng, chống dịch
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về việc
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa có Công văn đề nghị Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố tham mưu cấp ủy lãnh đạo,
kích hoạt mạnh mẽ các Tổ Nhân dân tự quản duy trì thực hiện các nhiệm vụ đã được hướng
dẫn trước đây. Mời xem chi tiết tại đây.
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