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VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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---------------------------1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ sung Phó Giám đốc
Đó là ông Lê Quốc Điền - Giám đốc Trung tâm chuyển giao Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật,
Viện Cây ăn quả miền Nam thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn.
Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Quốc Điền hứa sẽ đem kinh nghiệm chuyên môn, nhiệt huyết,
đoàn kết cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Đồng Tháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển
dần sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi
tiết tại đây.
2. Ngày 26/11 có 351 bệnh nhân xuất viện
Ngày 26/11, Đồng Tháp ghi nhận 601 ca mắc mới (giảm 08 ca so với hôm qua), trong đó,
về từ vùng dịch 20 ca, 103 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 253 ca trong khu phong tỏa, 225 ca
trong cộng đồng.
225 ca trong cộng đồng ghi nhận tại: Huyện Lai Vung 95 ca, huyện Tháp Mười 35
ca, huyện Tam Nông 27 ca, thành phố Cao Lãnh 18 ca, huyện Lấp Vò 18 ca, thành phố Sa
Đéc 10 ca, huyện Châu Thành 10 ca, huyện Cao Lãnh 08 ca, huyện Thanh Bình 04 ca. Mời
xem chi tiết tại đây.
3. Tăng cường tiêm vắc xin cho bệnh nhân điều trị nội trú
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Sở Y tế khẩn trương rà soát số
lượng, tổ chức tiêm ngay cho các bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại các cơ
sở khám, chữa bệnh chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19.
Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên rà soát, cập nhật số
lượng bệnh nhân, thân nhân người bệnh chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng
Covid-19, đề xuất số lượng vắc xin về Sở Y tế tổng hợp, phân bổ. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Tạm ngưng tiếp nhận bệnh thông thường tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tạm ngưng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội
trú, ngoại trú thông thường đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp tục thực hiện chức năng điều trị bệnh thận mạn tính giai
đoạn cuối; điều trị những trường hợp mắc Covid-19 mức độ trung bình và nặng theo Quyết
định số 1650/QĐ-UBND-HC ngày 01/11/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Mời xem
chi tiết tại đây.
5. Cân đối cung cầu hàng hóa cuối năm và dịp Tết 2022
Kế hoạch nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của nhân dân vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
đồng thời gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
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nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết hợp cung ứng hàng hóa
bình ổn thị trường. Mời xem chi tiết tại đây.
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