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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2022
---------------------------1. Kỳ họp đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 12 Nghị quyết
Trong đó, có các Nghị quyết: Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 – 2026; Phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai
đoạn 2021 – 2030; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh
Đồng Tháp quản lý; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý.
Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế
Theo đó, xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn có mức giá tối đa là 78.000
đồng/xét nghiệm; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động có
mức giá tối đa là 178.900 đồng/xét nghiệm.
Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, mức giá tối đa là
501.800 đồng/xét nghiệm đối với mẫu đơn. Trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ bao gồm chi phí
trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại cột 1 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
quyết này cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua
theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo
số mẫu gộp. Mức giá xét nghiệm gộp mẫu tối đa quy định tại cột 2 mục IV Phụ lục. Mời xem
chi tiết tại đây.
3. Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch
Theo dự thảo Nghị quyết vừa được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua,
chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch có 07 nội dung bao gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển
điểm du lịch hoa kiểng, du lịch cộng đồng gắn với vườn cây ăn trái hoặc sản phẩm OCOP, sản
phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc gắn với sản xuất làng nghề, làng nghề truyền
thống. Hỗ trợ đầu tư loại hình du lịch Homestay (khách lưu trú và trải nghiệm văn hoá sinh
hoạt gia đình tại nhà dân) chất lượng cao hoặc Farmstay (khách lưu trú, trải nghiệm các giá trị
văn hoá bản địa tại trang trại) kết hợp trải nghiệm nông nghiệp chất lượng cao. Mời xem chi
tiết tại đây.
4. Bảo đảm thuốc điều trị Covid-19 phục vụ người dân
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức mua sắm, bảo đảm nhu cầu của
người dân đối với thuốc điều trị Covid-19, đặc biệt là thuốc điều trị người mắc Covid-19 quản
lý tại nhà.
Sở Y tế hướng dẫn hệ thống y tế công lập thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc theo quy
định chuyên môn, đặc biệt là trạm y tế tuyến xã thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc cho
người mắc Covid-19 quản lý tại nhà; nghiên cứu, hướng dẫn việc kê đơn thuốc điều trị Covid1
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19 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập theo quy định của Luật khám bệnh, chữa
bệnh và các văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn để người hành nghề triển khai
thực hiện. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Kế hoạch đề ra chỉ tiêu đến năm 2030 có trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu
chí ứng xử trong gia đình; 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình; 95% công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp được tham gia
sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình v.v..
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong
đó tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội
về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nhân rộng các mô hình gia
đình tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận,
anh em đoàn kết, tình làng nghĩa xóm thương yêu nhau. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Hiểu rõ về tái nhiễm Covid-19 khi có miễn dịch tự nhiên và đã tiêm vắc xin
Các chuyên gia cảnh báo tình trạng, nhiều người chủ quan khi cho rằng đã từng mắc Covid19 và đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin sẽ không bị tái nhiễm. Các chuyên gia, bác sĩ điều trị nhắc lại
khuyến cáo, sau khi mắc Covid-19 cơ thể sẽ sinh ra miễn dịch, song không phải miễn dịch nào
cũng có tính bền vững vì luôn có sự suy giảm kháng thể trong máu. Thống kê tại Mỹ cho thấy,
có từ 7 - 23% người mắc Covid-19 bị tái nhiễm trong khoảng thời gian 70 ngày sau lần đầu
nhiễm bệnh. Theo các thông kê này, tình trạng bệnh khi tái nhiễm sẽ nhẹ hơn do kháng thể
vẫn còn. Mời xem chi tiết tại đây.
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