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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2021
---------------------------1. Tập trung nâng cao hiệu quả điều trị Covid-19 tại cơ sở
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương phải phân loại kịp thời và đúng đối
tượng; quan tâm, theo dõi sức khỏe F0 tại các cơ sở thu dung, điều trị đặc biệt là ở tuyến huyện
để có xử lý kịp thời các tình huống, nhằm hạn chế ca chuyển biến nặng và giảm áp lực cho
các tầng điều trị cao hơn. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng – Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn
mạnh, đồng thời yêu cầu chuẩn bị đầy đủ túi thuốc phục vụ công tác hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở Y tế và các địa phương nâng cao năng
lực y tế cơ sở phục vụ công tác điều trị; tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân các
biện pháp phòng bệnh, tự test nhanh, sử dụng thuốc v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị TP.Cao Lãnh
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Cao Lãnh đã họp để thảo luận đối
với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết cần trình tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa X. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện
Nghĩa cùng tham dự.
Đối với hợp tác xã, hiện nay còn nhiều khó khăn trong hoạt động, thiếu vốn, quy mô nhỏ,
trình độ quản lý chưa cao, khó tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, do đó
đại biểu cho rằng cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã.
Về quy định vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời được nhiều đại biểu quan tâm.
Trong đó, cần quy định rõ loại đất được xây dựng cơ sở nuôi chim yến, cách xác định quy mô
để có chính sách hỗ trợ. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Nông thảo luận Tổ trước kỳ họp
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Tổ đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh đơn vị huyện Tam Nông đã thảo luận, đóng góp cho các báo cáo, tờ trình và dự thảo
nghị quyết trình tại kỳ họp sắp tới. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự.
Nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các giải pháp liên kết tiêu thụ nông sản cho người
dân trước tình hình dịch Covid-19; quan tâm nhiều hơn đến công tác giảm nghèo, an sinh xã
hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; cần có chính sách đối với việc quy hoạch
vùng nuôi chim yến; bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu v.v.. Mời xem chi tiết tại
đây.
4. Ngày 29/11, Đồng Tháp có 467 ca Covid-19 xuất viện
Ngày 29/11, ghi nhận 608 ca mắc Covid-19 mới (tăng 16 ca so với hôm qua), trong đó: Về
từ vùng dịch 28 ca, 154 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 07 ca trong cơ sở điều trị, 241 ca trong
khu phong tỏa, 178 ca trong cộng đồng.
Tổng số ca mắc cộng dồn 21.480 ca; số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 7.055 ca,
trong đó 6.749 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ; 1.348 ca đang điều trị tại nhà, nơi cư
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trú. Số bệnh nhân xuất viện 467 ca trong ngày, cộng dồn 14.145 ca. Số ca tử vong 06 ca trong
ngày, cộng dồn 272 ca. Mời xem chi tiết tại đây.
5. Năm 2025, cơ quan nhà nước không sử dụng chai nhựa dùng một lần
Đây là một trong những mục tiêu tỉnh đề ra trong Kế hoạch Tăng cường quản lý, phân loại,
thu gom và xử lý chất thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
Kế hoạch cũng hướng đến hạn chế hữu hiệu việc sử dụng túi ni-lông khó phân hủy, thay
thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường tại đơn vị; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở
lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng
một lần. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Gia hạn tổ chức Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu
Theo đó, cấp huyện lựa chọn tuyến đường đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh, gửi về Văn
phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu
ngành Nông nghiệp tỉnh trước ngày 15/02/2022.
Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh tổ chức đánh giá, chấm điểm trực tiếp tại hiện trường đối với
các tuyến đường đăng ký dự thi cấp tỉnh. Thời gian chấm thi tại các tuyến đường và tổng kết,
trao giải Hội thi cấp tỉnh chậm nhất trong tháng 3/2022. Mời xem chi tiết tại đây.
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