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Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo 

sức khỏe và đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tạo sự ổn định, an 

tâm, tin tưởng trong Nhân dân. 

Thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh công tác xét nghiệm 

trọng điểm tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao nhằm nhanh chóng 

bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong ngày 

01/12/2021 tính đến 18 giờ 00, thành phố ghi nhận 899 trường hợp nhiễm 

mới, 378 bệnh nhân được điều trị khỏi. Đồng thời, thành phố triển khai 

nhanh chóng việc tiêm chủng vắc xin cho người dân, tính đến nay có 

1.875.269 liều vắc xin COVID-19 đã tiêm cho các đối tượng; trong đó, số 

người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là người 1.021.518, đạt tỷ lệ 97,5%; 

được tiêm mũi 2 là 853.751 người, đạt tỷ lệ 90,5%; số trẻ từ 12-17 tuổi 

được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 90,2%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ vẫn tiếp 

tục đồng loạt triển khai tiêm chủng vắc xin diện rộng trên toàn địa bàn 

thành phố, nhằm đảm bảo hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm chủng đã đề 

ra. 

Việc triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 của các tổ chức, cá nhân qua tổng đài 1022 đã phát huy hiệu 

quả, đến nay đã tiếp nhận được 8.710 phản ánh (riêng trong ngày 

01/12/2021 nhận được 29 phản ánh). Nội dung phản ánh của người dân chủ 

yếu hỏi về quy định di chuyển từ các tỉnh về thành phố Cần Thơ và ngược 

lại; hỗ trợ F0, F1; việc tiêm vắc xin; phản ánh các nguy cơ về dịch bệnh… 

Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai khẩn trương, chặt chẽ thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 

số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố, tính 

đến ngày 01/12/2021, toàn thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 3.699 người sử 

dụng lao động, 464.748 lượt người, kinh phí trên 847 tỷ đồng; Đã chi hỗ 

trợ cho 3.699 người sử dụng lao động, 399.206 lượt người với tổng kinh 

phí trên 708 tỷ đồng, đạt 85,90% so với số lượng được duyệt. Ngoài ra, cả 

hệ thống chính trị thành phố, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, 

vận động, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội góp phần cùng thành phố 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác an 

sinh xã hội, chăm lo kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn. 
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Để việc chuyển tải thông tin công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố được nhất quán, thành 

phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao hơn 

nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu nêu gương 

trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong việc khai thác, sử dụng Internet 

và mạng xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tích cực 

đấu tranh chống các thông tin sai trái, bịa đặt trên mạng xã hội về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước và thành phố hiện nay. 

Với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, 

trước hết”, thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố 

luôn bình tĩnh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện tốt 

nguyên tắc 5K và tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19; tiếp tục đồng hành 

cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực 

hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để từng bước thích ứng an 

toàn với trạng thái “bình thường mới”. 
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