
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2404/BC-SYT Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 10/6/2021) 

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19: Tính đến 17h00 ngày 10/6/2021: 

 Thế giới Việt Nam Cần Thơ 

- Số trường hợp mắc 175.205.621 9.723 34 

- Số tử vong 3.777.879 55 0 

- Số trường hợp điều trị khỏi 158.727.232 3.636 34 

   Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 10/6/2021: 

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 331 người. Lũy tích đến nay có 3.937 

người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. 

- Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu 

trú trên địa bàn: 4.390 người. Lũy tích đến nay có 44.892 người hoàn thành theo dõi 

sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. 

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 

10/6/2021 về việc tiếp nhận  và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 

2 năm 2021. 

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham dự họp trực tuyến “Tình hình 

triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại khu vực phía Nam năm 

2021” do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. 

Sở Y tế ban hành Công văn số 2381/SYT-YDQLHN ngày 09/6/2021 về việc 

nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố. 

2.2. Công tác truyền thông 

Tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch 

bệnh đến người dân. Yêu cầu người dân thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế, thực 

hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết Bluezone và chủ động 

thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ vùng 

có dịch.  
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2.3. Công tác giám sát, ngăn chặn 

Hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch và các Tổ COVID-19 cộng đồng 

hoạt động liên tục rà soát người mới đến lưu trú trên địa bàn thành phố để kịp thời 

phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ vùng có dịch; đồng thời 

truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm, 

thực hiện cách ly theo quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cập nhật hàng ngày danh sách các địa điểm có 

liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, đồng thời 

đăng tải trên website của Sở Y tế http://soytecantho.vn và Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật https://cdccantho.vn để người dân biết và chủ động khai báo. 

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố, lực lượng tại các điểm kiểm soát đã thực hiện quản lý chặt chẽ thông tin 

người dân di chuyển vào thành phố. Theo số liệu thống kê tính đến 15 giờ 00 ngày 

10/6/2021 tại các điểm kiểm soát, đã ghi nhận vào hệ thống được 254.041 lượt người 

từ các tỉnh thành phố khác vào thành phố Cần Thơ, các số liệu sẽ tiếp tục cập nhật. 

Sau khi sàng lọc thông tin, Tổ thông tin phòng chống dịch ngành Y tế đã chuyển 

thông tin của 179.616 lượt người về lưu trú trên địa bàn thành phố đến các quận, 

huyện, xã, phường để tiếp tục xác minh, điều tra dịch tễ để quyết định phương án 

cách ly hoặc theo dõi sức khỏe. 

Các cơ quan, sở, ban, ngành tổ chức thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã 

QR Code tại trụ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá 

nhân đến liên hệ công tác. 

* Công tác kiểm dịch y tế 

Ngày 10/6/2021, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 02 chuyến bay 

nội địa với 218 hành khách. Tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ và khai báo y 

tế. Danh sách các hành khách đến lưu trú trên địa bàn thành phố được triển khai đến 

tất cả xã, phường để tiến hành rà soát và hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. 

2.4. Công tác điều trị 

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường quyết liệt các 

biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu điều trị 

và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch. Các 

bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị để chủ động trong phòng, chống dịch.  
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2.5. Công tác hậu cần và phối hợp 

Theo báo cáo của Công an thành phố, tính đến ngày 10/6/2021, có 1.367 người 

nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, trong đó có 08 trường hợp mới khai báo tạm 

trú trong ngày. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp nhận 02 máy đo thân nhiệt từ xa do Chính 

phủ Hàn Quốc (thông qua KOICA) viện trợ theo phân bổ của Bộ Y tế tại Quyết định 

số 2332/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 về phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án 

do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- UBMTTQVN TPCT; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- UBND thành phố; 

- Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP; 

- Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP; 

- BCĐ phòng chống COVID-19 TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trang thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 
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