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---------------------------1. Tăng cường kiểm soát biên giới, tiếp tục phòng dịch với “vắc xin + 5K”
Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới; nhất là phía nước bạn
Campuchia đang bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
Bộ Y tế đã thành lập 05 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế
và triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, trong đó
có tỉnh Đồng Tháp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan
trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong lúc tình hình dịch còn diễn biến phức
tạp, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ khu vực biên giới rất cao. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Bộ Y tế kiểm tra tình hình phòng, chống Covid-19 tại Đồng Tháp
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu kiểm soát thật chặt đường mòn, lối mở,
đường sông và phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly
ngay; quản lý tốt phương tiện và tài xế vận chuyển hàng hoá qua lại cửa khẩu. Cùng với đó,
phát động phong trào người dân khu vực đường biên phát giác các trường hợp nhập cảnh trái
phép; thành lập các tổ chống dịch cộng đồng. Song song với tiêm vắc xin (trước 15/5), phải
thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Thành phố Hồng Ngự chủ động phương án bầu cử trong điều kiện Covid-19
Qua kiểm tra, ông Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận sự tập trung, nỗ lực của thành phố trong
công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.
Đáng chú ý, là địa phương khu vực biên giới - thành phố Hồng Ngự đã chủ động xây
dựng kế hoạch, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; kiểm soát tốt các yếu tố nguy
cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại cộng đồng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với
các tổ bầu cử, các ngành có liên quan bố trí các khu vực bỏ phiếu phù hợp với diễn biến tình
hình dịch bệnh, đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động bầu cử thực hiện đầy đủ
khuyến cáo phòng chống Covid-19 của ngành y tế. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Văn học, nghệ thuật trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đánh giá cao vai trò của văn nghệ sĩ trong việc cho ra đời
nhiều tác phẩm giá trị, góp phần quan trọng quảng bá, xây dựng hình ảnh địa phương và
mong muốn trong thời gian tới, lực lượng này sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc
xây dựng xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Mời
xem chi tiết tại đây.
5. Dự kiến đến 01/5/2021 hoàn thành cấp số định danh cá nhân
Đến hết năm 2020 đã cấp được khoảng 14 triệu thẻ Căn cước công dân tại 16 địa
phương. Từ ngày 01/01/2021 đồng loạt tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện
tử cho công dân tại 63/63 địa phương. Hiện tại đang cấp số định danh cá nhân cho tất cả
công dân Việt Nam, dự kiến đến 01/5/2021 sẽ hoàn thành.
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Những kết quả trên được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao và biểu
dương tại Hội nghị. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa
phương khẩn trương hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên
quan đến quản lý dân cư. Mời xem chi tiết tại đây.
6. Đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới
Kế hoạch thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021
với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành
vi nhằm thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ
nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ
bất bình đẳng giới cao; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới. Mời xem chi tiết tại đây.
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