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1. Thứ trưởng Lê Minh Hoan tiếp xúc cử tri thành phố Cao Lãnh
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ghi nhận và trả lời kiến nghị của cử
tri liên quan đến những khó khăn của người dân nông thôn khi thanh toán tiền điện, tiền
nước không dùng tiền mặt; việc điều chỉnh chương trình sách giáo khoa; xây dựng lực lượng
công an tinh nhuệ để đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm; tình trạng hàng giả, hàng
nhái; sử dụng ma túy trái phép ngày càng tăng; nâng cao nhận thức của giới trẻ về chủ quyền
biển Đông; tăng cường lực lượng bác sĩ khám, chữa bệnh cho người dân; đẩy nhanh tiến độ
thi công nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự v.v..
Ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị
người dân hãy cùng nhau suy nghĩ về những khó khăn của hiện tại có trách nhiệm của chính
mỗi người hay không.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị người dân phải sản xuất
nông nghiệp tử tế, không lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó tạo ra sản phẩm
an toàn, dễ dàng tiêu thụ; cùng với đó, giữ chữ tín với đối tác và với cả người tiêu dùng;
cùng tham gia xây dựng xóm làng bình yên, môi trường sống an lành.
Cuộc sống không tránh khỏi những vấn đề ngoài ý muốn, tuy nhiên mỗi người dân
hãy sống lạc quan để mang lại niềm vui, sức khỏe cho bản thân và cả những người xung
quanh mình - ông Lê Minh Hoan mong muốn. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong tiếp xúc cử tri huyện Tam Nông
Trả lời ý kiến cử tri xã Hòa Bình về giải pháp nâng cao thu nhập cho người trồng lúa,
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đề nghị nông dân tham gia vào hội quán, hợp tác xã để cùng
nhau liên kết, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa để giảm chi phí sản xuất, nâng
cao thu nhập.
Về việc cử tri phản ánh tệ nạn từ ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh uỷ
Lê Quốc Phong cho biết, vấn đề này Quốc hội đang rất quan tâm và họp bàn để tìm giải pháp
phòng, chống ma túy hiệu quả nhất.
Về phòng, chống chặt chẽ dịch bệnh Covid-19, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn người dân
tiếp tục cùng chung tay với chính quyền địa phương tích cực vừa phòng ngừa dịch bệnh,
đồng thời tập trung sản xuất để phát triển kinh tế.
Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến thăm Hòa Bình Hội quán
(được thành lập vào tháng 7/2020, có 48 thành viên là nông dân chuyên sản xuất lúa giống
cấp nguyên chủng và xác nhận tại xã Hòa Bình). Hội quán này là nơi để hội viên cùng nhau
học hỏi trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất lúa giống, góp phần xây dựng
nên nông nghiệp phát triển bền vững.
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Qua trao đổi, tìm hiểu về cách thức hoạt động của Hoà Bình Hội quán, Bí thư Tỉnh
uỷ Lê Quốc Phong động viên các thành viên hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng Hội quán
ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần
thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
Buổi chiều, các đại biểu này sẽ tiếp xúc với cử tri xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.
Mời xem chi tiết tại đây.
3. Đồng Tháp chuẩn bị tiếp nhận cách ly khoảng 300 người về từ nước ngoài
Dự kiến ngày 12/12, tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận khoảng 200 lao động tại Nhật Bản đã
hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước. Số lao động này dự kiến sẽ được đưa từ Sân bay
Osaka Kansai (Nhật Bản) về Sân bay quốc tế Cần Thơ và được cách ly tại điểm cách ly y tế
tập trung Khu ký túc xá sinh viên của tỉnh (Phường 6, thành phố Cao Lãnh).
Việc tiếp nhận này mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều
kiện thuận lợi cho lao động của tỉnh được về nước, cũng như giảm bớt một phần chi phí khi
cách ly theo quy định.
Gần nhất là ngày 29/11 tới, tỉnh cũng sẽ tiếp nhận khoảng 100 người từ nước ngoài
về theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức cách ly
tập trung tại Khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ tại thành phố Sa Đéc).
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban thường
trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, tham mưu
xây dựng kế hoạch tiếp nhận; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đưa đón
và tiếp nhận cách ly theo quy trình, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.
Liên quan đến tình hình nhóm 49 chuyên gia Ấn Độ, ngành chức năng cho biết, hiện
vẫn còn 01 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 đang được theo dõi tại khu cách ly
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Các chuyên gia còn lại phần lớn đã kết thúc cách ly, còn 03
trường hợp đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ tại thành phố Sa Đéc). Mời
xem chi tiết tại đây.
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Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập
ĐƯỜNG KHẢI TRƯỜNG
Trình bày
VÕ THANH TOÀN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 0277.3853949
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