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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN 

B Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 22/9/2021 

 Trong ngày 22/9/2021 tính đến 18 giờ 00, thành phố ghi nhận 46 trường hợp 

nhiễm mới, 61 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các lực lượng chức năng đang khẩn 

trương truy vết, khoanh vùng thật nhanh các ca F0, F1, F2 và các trường hợp liên quan. 

Đồng thời, thành phố triển khai nhanh chóng việc tiêm chủng vắc xin cho người 

dân,tính đến nay có 318.736 liều vắc xin COVID-19 đã tiêm cho các đối tượng, trong 

đó có 47.071 người được tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19. 

 Xem chi tiết tại đây 

 C Tham vấn chuyên gia hiến kế các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ tổ chức Hội 

nghị Sở Chỉ huy với các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực y tế nhằm lắng nghe 

các ý kiến từ các vị trong việc tham vấn cho TP những đề xuất, giải pháp phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới. 

 Xem chi tiết tại đây 

 D Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 23/9/2021 

 Trong ngày 23/9/2021 tính đến 18 giờ 00, thành phố ghi nhận 34 trường hợp 

nhiễm mới, 30 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các lực lượng chức năng đang khẩn 

trương truy vết, khoanh vùng thật nhanh các ca F0, F1, F2 và các trường hợp liên quan. 

Đồng thời, thành phố triển khai nhanh chóng việc tiêm chủng vắc xin cho người 

dân,tính đến nay có 324.849 liều vắc xin COVID-19 đã tiêm cho các đối tượng, trong 

đó có 47.929 người được tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19. 

 Xem chi tiết tại đây 

  

TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/thongtintuyentruyen/tcbc_stttt_22092021
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/tham+van+chuyen+gia
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/thongtintuyentruyen/tcbc_stttt_23092021
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B Quán triệt công tác xét nghiệm  

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển có ý kiến giao Sở Y 

tế, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn triển khai, quán triệt công tác xét nghiệm 

và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 1436/CĐ-BYT 

ngày 19/9/2021 của Bộ Y tế. 

 Xem chi tiết Công văn số 4061/UBND-KGVX 

C Chấn chỉnh công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND TP 

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường yêu cầu Giám đốc Sở, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP chấn chỉnh công tác chuẩn bị 

các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Chấn chỉnh công tác chuẩn bị các 

nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 Xem chi tiết Công văn số 4060/UBND-TH 

D Tham mưu ban hành văn bản mới về công tác tiếp công dân 

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến giao Chánh 

Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát, tham mưu ban hành văn bản mới về công tác tiếp 

công dân trước ngày 22/10/2021. 

 Xem chi tiết Công văn số 4058/UBND-BTCD 

E Giải quyết đề nghị của người dân xin di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố 

Ngày 23/9, UBND thành phố ban hành hướng dẫn giải quyết đối đề nghị của người 

dân xin di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 4083/UBND-KGVX 

F Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch 

Ngày 23/9, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có 

trách nhiệm triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối 

với hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Công văn số 4089/UBND-KT 

G Tiếp nhận, phân bổ gạo cho người dân gặp khó khăn 

Ngày 23/9, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tiếp nhận, phân bổ gạo cho người 

dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 194/KH-UBND 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4061_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4061_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4060_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4060_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4058_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4058_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4083_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4083_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(2)(1)CV_4089_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(2)(1)CV_4089_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4028_1.signed.pdf
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H Khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế 

Ngày 23/9, UBND thành phố ban hành Kế hoạch quản lý, điều hành của thành 

phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khôi phục sản xuất, phát 

triển kinh tế. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 195/KH-UBND 

I Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có văn bản chỉ đạo Giám 

đốc Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Xem chi tiết Công văn số 4111/UBND-HCTC 

J Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân  

Ngày 23/9, UBND thành phố có báo cáo gửi Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19. 

Xem chi tiết Công văn số 4110/UBND-KT 

K Điều chỉnh dự toán dự án Kè bờ sông Cần Thơ  

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng có ý kiến thuận chủ 

trương điều chỉnh dự toán xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 và 04 thuộc dự 

án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Công văn số 4094/UBND-XDĐT 
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02 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Website: www.cantho.gov.vn 

Email: banbientap@cantho.gov.vn 

Điện thoại: 0292.3690090 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_195_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_195_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4111_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4111_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4110_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)CV_4110_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4094_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4094_1.signed.pdf
http://www.cantho.gov.vn/
mailto:banbientap@cantho.gov.vn

