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---------------------------1. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác phòng, chống dịch
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện rõ vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích
cực vận động, hỗ trợ người nghèo, khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền
tiếp nhận trên 42 tỷ đồng, trong đó đã chi hỗ trợ trên 25 tỷ đồng.
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu các đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng trong tình hình mới; tích cực
tham gia công tác phòng, chống dịch, trong đó vận động đoàn viên, hội viên và gia đình thực
hiện nghiêm biện pháp 5K, thực hiện công tác an sinh xã hội và nắm tình hình dư luận, nhất
là trên mạng xã hội. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại Đồng Tháp đạt 70%
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND, tỷ lệ lao động
qua đào tạo tăng từ 58,2% (năm 2016) lên 70% (năm 2020), trong đó qua đào tạo nghề từ 42%
tăng lên 50% so với lực lượng lao động của tỉnh, đạt mục tiêu của Nghị quyết.
Tuy nhiên, kết quả đào tạo cán bộ, công chức hành chính các cấp chưa đạt mục tiêu Nghị
quyết đề ra, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù vậy, theo báo cáo thống kê số lượng,
chất lượng cán bộ, công chức năm 2020, cấp tỉnh, huyện có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt
99%, cấp xã đạt gần 83%. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL
Qua hơn 17 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, quy mô và tiềm lực kinh tế của Đồng
Tháp có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách
tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo định hướng tái cơ
cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới v.v..
Tại hội nghị, tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đẩy nhanh
chuyển đổi số ngành nông nghiệp; hỗ trợ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng
các chương trình, dự án, sản phẩm liên kết vùng, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp
đặc trưng; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác; quan tâm chuyển giao các đề tài nghiên cứu
hiệu quả, phù hợp cho các địa phương v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tiếp nhận thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương
trình trao tặng thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Quang Mekong tài trợ.
Công ty đã trao tặng cho tỉnh 250 bình oxy, 150 đồng hồ và 500 mặt nạ thở, với tổng trị giá
là 423 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong Chương trình Tổng đài OxyMap (Chương trình
nhằm cung cấp, cho mượn bình oxy miễn phí cho bệnh nhân Covid-19). Mời xem chi tiết tại
đây.
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5. Gần 69% dân số Đồng Tháp được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tính đến ngày 26/10, tỉnh đã tiêm được 932.601 liều vắc xin phòng Covid-19 (tiêm mũi 1:
811.475 liều, đạt 68,7% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 121.126 liều, đạt 10,25%).
Trong ngày 26/10, Đồng Tháp ghi nhận 17 ca mắc mới trong ngày (giảm 02 ca so với hôm
qua). Mời xem chi tiết tại đây.
6. Phân bổ vắc xin Pfizer đợt 20: Ưu tiên tiêm mũi 2
Tổ Điều phối vắc xin đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật
thông tin và tổ chức tiêm mũi 2 cho những đối tượng: là những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc
xin Pfizer hoặc Moderna tại các điểm tiêm trên địa bàn quản lý hoặc ở những điểm tiêm khác
trước đó đang lưu trú trên địa bàn quản lý; ưu tiên cho đối tượng là phụ nữ có thai, bà mẹ cho
con bú và người từ 50 tuổi trở lên. Mời xem chi tiết tại đây.
7. Tăng cường xét nghiệm tầm soát đối với nhóm người nguy cơ
Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ
do trạm y tế tuyến xã thực hiện đối với nhóm người nguy cơ trên địa bàn, đặc biệt là người từ
ngoài tỉnh trở về; lái xe, người đi theo xe vận tải hàng hóa và các đối tượng nguy cơ khác theo
phương pháp gộp mẫu. Mời xem chi tiết tại đây.
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