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---------------------------1. Hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu và công bố Sách Trắng EuroCham 2021”
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị những giải pháp, hình thức hợp
tác phù hợp để các địa phương mở cửa an toàn, xây dựng lại chuỗi cung ứng, sản xuất và phục
hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hội nghị cũng góp phần kết nối hợp tác, thu
hút đầu tư với các đối tác từ châu Âu.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo mọi
điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu yên tâm sản
xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp
mạnh mẽ, nhanh chóng, đặc biệt là việc chuyển đổi chiến lược sang thích ứng an toàn, linh
hoạt kiểm soát hiệu quả Covid-19; từng bước mở cửa nền kinh tế và tập trung phục hồi phát
triển kinh tế. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thêm 609 ca mắc mới, trong đó có 118 người chưa tiêm vắc xin
Kết quả xét nghiệm trong ngày 25/11, Đồng Tháp ghi nhận 609 ca mắc mới (giảm 16 ca
so với hôm qua), trong đó có 118 người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Tổng số ca mắc cộng dồn 19.074 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 6.163,
trong đó 5.506 ca trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Số bệnh nhân xuất viện 281
ca trong ngày, cộng dồn 12.649 ca. 02 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 254 ca. Mời xem chi
tiết tại đây.
3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trung học cơ sở
Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học
sinh Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên chưa tiêm trong đợt
tiêm trước và học sinh Trung học cơ sở từ ngày 26 – 28/11.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của
hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ, học sinh đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, vận động phụ huynh cho trẻ, học sinh tiêm vắc xin phòng Covid-19; rà soát
hiện trạng sử dụng của các trường học, đảm bảo đủ điều kiện để bố trí điểm tiêm phù hợp theo
quy định; huy động giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham gia hỗ trợ công tác tổ chức tiêm
chủng tại trường học. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
Theo đó, các nhiệm vụ được triển khai khi chưa có sự cố xảy ra như: Tuyên truyền, phổ
biến Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 và các văn bản quy phạm pháp luật về
an toàn thông tin mạng; triển khai các chương trình huấn luyện, diễn tập; phòng ngừa sự cố,
giám sát phát hiện sớm sự cố; các điều kiện sẵn sàng ứng phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; xây
dựng phương án ứng phó, ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể. Mời xem chi tiết
tại đây.
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