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---------------------------1. “Tập trung xác định và ngăn chặn nguồn lây Covid-19”
Theo Bí thư Tỉnh ủy, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, nhất là thế giới và
trong khu vực đã ghi nhận ca mắc Covid-19 biến chủng mới, đòi hỏi công tác phòng chống
dịch phải đặt yêu cầu cao hơn nữa.
Hiện Đồng Tháp có 7.249 ca đang điều trị và số ca mắc không ngừng tăng (bình quân 600
ca/ngày). Vì sao số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp cứ tăng? – Bí thư Tỉnh ủy đặt câu hỏi,
đồng thời nhắc lại yêu cầu phải xác định và ngăn chặn nguồn lây thì mới mong kéo giảm số
ca mắc. Mời xem chi tiết tại đây.
2. 608 ca mắc mới, trong đó 150 người đủ liều vắc xin phòng Covid-19
Ngày 03/12, tỉnh ghi nhận 608 ca mắc mới (tăng 02 ca so với hôm qua), trong đó 150 người
tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 38 người tiêm 01 liều, 50 người chưa tiêm, 370 người
đang điều tra thông tin.
Tổng số ca mắc cộng dồn 23.906 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 7.249 ca,
trong đó có 6.943 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, 48 ca rất nặng. Mời xem chi tiết tại
đây.
3. Phấn đấu mỗi năm đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính
quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của
công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất
là tập trung nhóm đối tượng quân nhân xuất ngũ, học sinh trung học phổ thông, sinh viên chưa
tìm được việc làm, thu nhập thấp v.v..
Trong thời gian tới, tỉnh duy trì các thị trường trọng điểm có thu nhập cao, hiệu quả và phù
hợp với lao động Đồng Tháp như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; đồng thời tìm kiếm, mở
rộng thị trường mới, thị trường các nước Châu Âu, Úc, đặc biệt chú ý đến việc đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, lao động thời vụ
v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở; Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm đã được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 của Đoàn
kiểm tra cải cách hành chính.
Đối với các cơ quan, địa phương được kiểm tra cải cách hành chính báo cáo kết quả khắc
phục về Sở Nội vụ trước ngày 13/12/2021. Trong đó, tập trung giải quyết những hạn chế, như:
Công tác rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, địa phương; thực hiện đúng quy trình giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Mời xem chi tiết tại
đây.
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