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NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương chủ động thiết lập phương án, quy
trình xử lý tình huống phát sinh trên địa bàn trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện các văn
bản hướng dẫn của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Công văn
hướng dẫn 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế; các địa phương có địa bàn giáp ranh với vùng có dịch
chủ động các biện pháp phòng vệ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch.
Cùng với những chỉ đạo trên, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh/Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương ban
hành hướng dẫn chuyên môn (cách ly, xét nghiệm) để các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ
người ngoài tỉnh trở về Đồng Tháp, giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh trong thời gian
qua. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Ngày 25/10: Đồng Tháp không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Trong ngày hôm nay, Đồng Tháp ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 (giảm 22 ca so với hôm
qua), không có ca mắc trong cộng đồng.
Cụ thể, có 08 ca về từ vùng dịch, không thay đổi so với hôm qua (Thành phố Hồ Chí Minh
04 ca, Bình Dương 03 ca, Long An 01 ca); 11 ca phát sinh trên địa bàn tỉnh (giảm 22 ca so
với hôm qua) gồm 09 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 01 ca trong khu vực phong tỏa, 01 ca
trong cơ sở điều trị. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Huyện Cao Lãnh đủ điều kiện để xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Trong giai đoạn 2011 - 2020, huyện Cao Lãnh đã huy động trên 17.000 tỷ đồng để xây
dựng nông thôn mới, giúp hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, xóa nhà tạm, dột
nát, chăm lo an sinh cho người nghèo, đầu tư cải tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp v.v..
Đến năm 2020, huyện Cao Lãnh có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện
cũng đã đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Mời xem chi tiết tại đây.
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