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BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2021
---------------------------1. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng, chống
Covid-19 tại Đồng Tháp
Bên cạnh đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; quản
lý tuyến biên giới, kiểm soát chặt xuất nhập cảnh, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu
tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ thực
hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K + vắc xin, tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống
dịch, nhất là xuất nhập cảnh trái phép.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác
trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thật tốt các giải pháp phòng chống dịch,
nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 – 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Đổi mới, sáng tạo để đưa kinh tế - xã hội phát triển
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống Covid-19. Đạt
được kết quả trên là do sự đổi mới tư duy, thích ứng nhanh với tình hình của các cấp, các
ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân.
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục
bám sát các chỉ tiêu, Chương trình hành động của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây
dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc
biệt là phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát
triển, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử sắp tới. Mời xem chi tiết tại đây.
3. 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp
Đồng chí Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ứng cử
tại đơn vị bầu cử số 03, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ ứng cử tại đơn vị bầu cử
số 02, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu
cử số 01.
Trong số 14 ứng cử viên, có 05 người tái cử; có 01 ứng cử viên là người ngoài Đảng và có
08 ứng cử viên nữ. Mời xem chi tiết tại đây.
4. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính
Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách
tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính đảng giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, Chương trình hành động đề ra nhiệm vụ quan trọng là tham mưu lãnh đạo, chỉ
đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức
tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng “không dừng, không
nghỉ”. Mời xem chi tiết tại đây.
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5. Phản ứng thông thường sau tiêm vắc xin Covid-19 không đáng lo ngại
Tính đến chiều ngày 27/4, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 của
Astra Zeneca đợt 2 tại 18 địa điểm với tổng số 4.326 người được tiêm.
Theo báo cáo của CDC Đồng Tháp, có 188 người bị tác dụng phụ phản ứng thông thường
sau tiêm, với các dấu hiệu nhẹ như: Đau nhức tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh và sốt nhẹ. Các
dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày, nhưng sẽ biến mất sau vài ngày.
Cũng theo CDC Đồng Tháp, các tác dụng phụ phổ biến thường gặp trên cánh tay nơi được
tiêm là: Đau, mẩn đỏ, sưng tấy v.v.; còn trên các phần còn lại của cơ thể hay gặp là: Mệt mỏi,
đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn v.v. là những trường hợp thông thường phản ứng sau
tiêm chủng như các loại tiêm chủng khác và không đáng lo ngại. Mời xem chi tiết tại đây.
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