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Tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(từ 18 giờ ngày 01/12/2021 đến 18 giờ ngày 02/12/2021)
I. Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1. Công tác y tế
1.1. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ 18 giờ 00 phút ngày 01/12/2021 đến 18 giờ 00 phút ngày 02/12/2021, tỉnh
Hậu Giang ghi nhận 274 ca mắc mới, bao gồm:
- 03 trường hợp về từ ngoài tỉnh (tỉnh Bình Dương: 01, TP Cần Thơ: 02);
- 92 trường hợp là F1 được cách ly tập trung (huyện Châu Thành: 05, huyện Châu
Thành A: 12, huyện Phụng Hiệp: 38, TP Vị Thanh: 30, huyện Vị Thanh);
- 21 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa (huyện Châu Thành: 10, huyện Châu
Thành A: 11);
- 158 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận (huyện Châu Thành: 41,
huyện Châu Thành A: 35, huyện Phụng Hiệp: 33, TP Vị Thanh: 42, huyện Vị Thủy:
07).
Lũy kế tính đến thời điểm hiện tại là 6.736 ca, đã được Bộ Y tế công bố 5.847
ca; lũy kế số ca mắc là người về từ ngoài tỉnh tính từ ngày 01/10/2021 đến hiện tại
là 881 ca (Campuchia: 01, TP Hồ Chí Minh:300, Bình Dương: 303, Long An: 40,
Đồng Nai: 37, các tỉnh khác: 200).
- Tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày: 294 ca; lũy kế: 3.618 ca.
- Tử vong tại tỉnh trong ngày: 02, lũy kế: 16 ca. Thông tin 02 ca tử vong:
+ BN1264170, địa chỉ: ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19
Châu Thành A, bệnh chuyển biến nặng đã tử vong vào lúc 10 giờ 45 phút ngày
02/12/2021.
+ BN1146920, địa chỉ: ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu
Thành A, bệnh chuyển biến nặng đã tử vong vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 02/12/2021.
- Chuyển tuyến điều trị lũy kế: 03 ca (01 ca đã tử vong; 02 ca đã điều trị khỏi,
được xuất viện trở về địa phương).
- Tổng số ca đang được cách ly điều trị: 3.099 ca; trong đó:
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+ Tại Bệnh viện Phổi tỉnh: 35 ca (27 ca có bệnh nền, 19 ca đã tiêm vắc xin 01
mũi, 09 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); trong đó: 22 ca viêm phổi nặng; 01 ca viêm
phổi; 03 ca viêm đường hô hấp trên cấp tính; các trường hợp còn lại sức khỏe ổn
định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy: 223 ca (42
ca bệnh nền, 112 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 42 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); trong
đó: 08 ca viêm phổi mức độ trung bình; 29 ca viêm phổi nhẹ; 183 ca viêm hô hấp
trên cấp tính; các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A: 259 ca
(11 ca bệnh nền, 172 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 29 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi);
trong đó: 01 ca viêm phế quản cấp, 52 ca viêm hô hấp trên cấp tính, các trường hợp
còn lại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành: 80 ca,
hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 2 (tại
Trung đoàn Bộ binh 114): 245 ca (94 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 79 ca đã tiêm vắc
xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A cơ sở 2
(tại Khu cách ly Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản): 205 ca (115 ca đã tiêm vắc
xin 01 mũi, 64 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp cơ sở 3
(tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên): 203 ca (117 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi,
28 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Hậu Giang (tại Trường
Cao đẳng cộng đồng): 349 ca (132 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 177 ca đã tiêm vắc
xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngã Bảy cơ sở 2: 516
ca (345 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 142 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); hiện tại sức
khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị cán bộ, chiến sĩ, bệnh nhân nhiễm COVID19 Công an tỉnh Hậu Giang: 22 ca (02 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 19 ca đã tiêm vắc
xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 3: 02 ca
(02 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi); hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Châu Thành A: 211 ca (170 ca
đã tiêm vắc xin 01 mũi, 65 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Nguyễn Văn Trỗi (TP Vị Thanh): 131
(37 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 66 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe
ổn định;
+ Tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngô Hữu Hạnh (huyện Châu Thành):
92 ca (42 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 37 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức
khỏe ổn định;
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+ Tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Cái Muồng (huyện Châu Thành): 96
ca (52 ca đã tiêm vắc xin 01 mũi, 31 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe
ổn định;
+ Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 TP Ngã Bảy: 35 ca (07 ca đã tiêm vắc
xin 01 mũi, 23 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Long Mỹ: 25 ca (09 ca đã tiêm
vắc xin 01 mũi, 11 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thị xã Long Mỹ: 51 ca (05 ca đã tiêm
vắc xin 01 mũi, 35 ca đã tiêm vắc xin đủ 02 mũi), hiện tại sức khỏe ổn định.
+ Ngoài ra còn 319 ca đang chờ phân tầng điều trị.
Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận
tổng số 6.736 ca mắc; trong đó: có 01 ca mắc là người về từ Campuchia; 1.052 ca
mắc là người về từ ngoài tỉnh; 1.982 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 3.158
ca mắc cộng đồng và 543 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.
1.2. Ổ dịch mới ghi nhận
Tính đến ngày 02/12/2021, toàn tỉnh có 10 xã, 03 thị trấn ghi nhận ổ dịch
trong cộng đồng (trong đó: huyện Châu Thành A: 05; huyện Châu Thành: 01; huyện
Vị Thủy: 02; huyện Phụng Hiệp: 09; TX. Long Mỹ: 01). Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành 14 Quyết định thiết lập 18 vùng cách ly y tế, với
tổng số 837 hộ, 3.035 khẩu1; các hoạt động giám sát, phòng chống dịch ở các khu
vực cách ly y tế được giám sát chặt chẽ, công tác điều tra truy vết, khoanh vùng xét
nghiệm đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt.
1.3. Số liệu cập nhật giám sát phòng, chống dịch COVID-19
- Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 02/12/2021
là 556 người (tăng 31 người so với ngày 01/12/2021), trong đó TP.HCM: 92; Bình
Dương: 58; Long An: 20; Đồng Nai: 30; địa phương khác về 356 người; đã cách ly
tập trung 02 người; cách ly tại nhà 24 người; khai báo y tế 530 người; luỹ kế từ ngày
01/10 - 02/12/2021 là 43.430 người (TP.HCM: 7.943; Bình Dương: 7.570; Long An:
1.974; Đồng Nai: 2.782; địa phương khác về 23.161).
Các địa phương còn thiết lập vùng cách ly y tế;một phần ấp 4, xã Vị Bình, gồm 24 hộ với 102 nhân khẩu (ngày
24/10/2021); ấp Tân An, thị trân Cái Tắc, gồm 78 hộ với 281 nhân khẩu (ngày 26/10/2021); Ấp Long An A, thị trấn
Cái Tắc, gồm 65 hộ với 224 nhân khẩu (ngày 26/10/2021); ấp Tân Phú (thị trấn Cái Tắc), gồm 179 hộ với 636 nhân
khẩu (ngày 31/10/2021; ấp Tân Phú (thị trấn Cái Tắc), gồm 179 hộ với 636 nhân khẩu (ngày 31/10/2021; ấp Phước
Hòa; ấp Phú Thạnh (thị trấn Mái Dầm), gồm 159 hộ với 568 nhân khẩu (ngày 10/11/2021); một phần ấp 13, xã Vị
Trung, huyện Vị Thủy gồm 13 hộ với 42 nhân khẩu (ngày 15/11/2021); ấp Tám Ngàn, gồm 13 hộ với 45 nhân khẩu;
ấp Tân Quới Rạch, gồm 32 hộ với 119 nhân khẩu, ấp Tân Quới, gồm 31 hộ với 120 nhân khẩu; ấp Tân Quới Kinh (xã
Tân Bình), gồm 27 hộ với 99 nhân khẩu, một phần ấp Phương Quới C (xã Phương Bình), gồm 13 hộ với 72 nhân khẩu
(ngày 16/11/2021); một phần ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, gồm 10 hộ với 40 nhân khẩu (ngày 18/11/2021); ấp Trường
Bình (xã Trường Long A), gồm 40 hộ với 127 nhân khẩu (ngày 18/11/2021); ấp Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh), gồm
55 hộ với 252 nhân khẩu (ngày 19/11/2021); một phần ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, gồm 27 hộ, 98 nhân khẩu (ngày
24/11/2021); ấp Ba, xã Thạnh Hòa, gồm 22 hộ với 72 nhân khẩu (ngày 24/11/2021); một phần ấp Phương Quới C (xã
Phương Bình), gồm 36 hộ, 123 nhân khẩu (ngày 26/11/2021); ấp Thị Tứ (thị trấn Bảy Ngàn), gồm 164 hộ, 550 nhân
khẩu (ngày 26/11/2021); một phần ấp Quyết Thắng B (xã Hiệp Hưng), gồm 28 hộ với 101 nhân khẩu.
1
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- Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày là
1.327 mẫu, trong đó: RT-PCR 1.293 mẫu; Test kháng nguyên 34 mẫu.
- Tổng số cách ly tập trung hiện còn: 1.182 người, (tăng 26 người so với ngày
01/12/2021), trong đó có 1.029 F1; 113 người về từ ngoài tỉnh và 40 người là đối
tượng khác.
- Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn: 2.815 người, (giảm 42 người
so với ngày 01/12/2021).
- Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ hiện còn: 5.056 người, (tăng
284 người so với ngày 01/12/2021).
1.4. Về năng lực cách ly
Tổng năng lực cách ly tập trung theo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh là 95 cơ sở, khả năng tiếp nhận cách ly y tế tập trung
cho 9.183 người, hiện đã bố trí 1.182 người, còn lại 8.001 giường, đủ đáp ứng yêu cầu
phòng chống dịch trong thời gian tới.
1.5. Về năng lực điều trị
- Tầng 3 tại Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh
viện Phổi tỉnh), quy mô 60 giường. Đang tiếp nhận điều trị 35 ca.
- Tầng 2 có 03 cơ sở, gồm
+ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, quy mô 240
giường. Đang tiếp nhận điều trị: 223 ca.
+ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A, quy mô
300 giường. Đang tiếp nhận điều trị: 259 ca.
+ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành, quy mô 300
giường. Đang tiếp nhận điều trị: 80 ca.
- Tầng 1 có 15 cơ sở, gồm:
+ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 2, quy mô
300 giường. Đang tiếp nhận điều trị 245 ca.
+ Bệnh viện Dã chiến Châu Thành A cơ sở 2 tại Khu cách ly Bệnh viện Đại
học Võ Trường Toản, quy mô 300 giường. Đang tiếp nhận điều trị 205 ca.
+ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp cơ sở 3 (tại
Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên), quy mô 300 giường: Đang tiếp nhận điều
trị 203 ca.
+ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Cao đẳng cộng
đồng, quy mô 500 giường: Đang tiếp nhận điều trị 349 ca.
+ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Công an (cơ sở 1), quy
mô 220 giường: Đang tiếp nhận điều trị 22 ca.
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+ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy (cơ sở 3), quy
mô 40 giường. Đang tiếp nhận điều trị 02 ca.
+ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngã Bảy cơ sở 2, quy mô
1.000 giường: Đang tiếp nhận điều trị 516 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Châu Thành A, quy mô 220 giường.
Đang tiếp nhận điều trị 211 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Nguyễn Văn Trỗi (TP Vị Thanh), quy mô
250 giường: Đang tiếp nhận điều trị 131 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngô Hữu Hạnh (huyện Châu Thành), quy
mô 100 giường: Đang tiếp nhận điều trị 92 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Cái Muồng (huyện Châu Thành), quy mô
100 giường: Đang tiếp nhận điều trị 96 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 TP Ngã Bảy, quy mô 400 giường. Đang
tiếp nhận điều trị 35 ca.
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Long Mỹ, quy mô 200 giường.
Đang tiếp nhận điều trị 25 ca;
+ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thị xã Long Mỹ, quy mô 200 giường.
Đang tiếp nhận điều trị 51 ca; ngoài ra còn 319 ca đang chờ phân tầng điều trị.
+ Riêng, Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Kim Đồng (TP Vị Thanh), quy mô
300 giường. Chuẩn bị triển khai điều trị.
1.6. Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:
Tỉnh Hậu Giang, đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tính đến cuối ngày 02/12/2021, đã tiêm
được 138.722 liều (70.586 người/70.423 người, đạt tỷ lệ: 100,23%; trong đó: 68.136
người đã tiêm 2 mũi; 2.450 người mới tiêm mũi 1).
Ngoài ra, Tỉnh cũng đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 cho người dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, đến cuối ngày 02/12/2021
đã tiêm được 982.770 liều (512.366 người/536.163 người, đạt tỷ lệ 95,56%; trong
đó 470.404 người đã tiêm 2 mũi; 41.962 người mới tiêm mũi 1).
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người dân Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên đã
được tiêm vắc xin là 582.952 người, (trong đó 538.540 người đã tiêm đủ 2 mũi,
44.412 người mới tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 96,10% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ
12 tuổi trở lên (606.586 người).
2. Những hoạt động trọng tâm của tỉnh về công tác phòng, chống dịch
COVID-19
Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1988/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành
Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 31
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tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh khoản b,
mục 3, phần II Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành theo
Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang; Công văn số 2324/UBND-NCTH để công bố đánh giá cấp độ dịch và áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kể từ 00 giờ 00 phút
ngày 21 tháng 10 năm 2021. Về hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn
y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh thực hiện theo Công văn
2546/SYT-TCHC của Sở Y tế. Ngày 24/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang tiếp tục ban hành Công văn số 2549/UBND-NCTH về tăng cường các biện
pháp ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kể
từ 00 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021.
3. Việc công bố đánh giá cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn; các ấp,
khu vực trên địa bàn Tỉnh
Tỉnh Hậu Giang đã đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số
4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Qua đánh giá theo các tiêu chí theo hướng dẫn hiện tại,
tính đến ngày 17/11/2021 toàn tỉnh được xác định có:
- 60/75 xã và 386 ấp được đánh giá mức độ dịch Cấp 2;
- 15/75 xã và 139 ấp được đánh giá mức độ dịch Cấp 3;
- Không có xã/ấp đánh giá ở mức độ Cấp 1 và Cấp 4.
Chi tiết đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Tỉnh được đăng trên Cổng thông tin
điều hành COVID-19 tỉnh Hậu Giang (https://covid-19.haugiang.gov.vn/).
Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các
huyện, thị xã, thành căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, Quyết định của UBND tỉnh về
đánh giá, xác định cấp độ dịch và diễn biến tình hình dịch trên địa bàn để công bố
cập nhật cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn và vùng cách ly y tế (phong tỏa)
trên địa bàn tỉnh.
4. Đảm bảo an sinh xã hội
Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội đến
với người dân; tính đến ngày 02/12/2021, tỉnh Hậu Giang đã giải quyết hồ sơ hỗ trợ
cho các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, với 3.055 doanh nghiệp/hộ kinh doanh
và 89.171 người, số tiền 99.941 tỷ đồng2; chính sách hỗ trợ đối tượng đặc thù của tỉnh
(1) Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền là 11.988.227.000 đồng; (2) Hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền là 1.743.602.425
đồng; (3) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, với số tiền là
5.472.760.000 đồng; (4) hỗ trợ người lao động ngừng việc, với số tiền là 26.000.000 đồng; (5) hỗ trợ đối với người đang
điều trị COVID-19, cách ly y tế: 2.004 người, với tổng số tiền 2.825.100.000 đồng; (6) hỗ trợ bổ sung cho Trẻ em: 170
Trẻ em, với số tiền là 170.000.000 đồng; (7) hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên
du lịch: 30 người, với tổng số tiền là 111.300.000 đồng; (8) hỗ trợ hộ kinh doanh: 2.357 hộ kinh doanh, với số tiền là
7.071.000.000 đồng; (9) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: có
2
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(ngoài lao động tự do theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND) cho 2.248 người, số
tiền 1,851 tỷ đồng.Ngoài ra, Tỉnh đã hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch
COVID-19: 6.330 hộ, với số tiền là 6.330.000.000 đồng từ nguồn quỹ phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 của Trung ương và tỉnh hỗ trợ.
5. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội
Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn
định tình hình. Lực lượng Công An chủ trì và phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức kiểm soát các chốt phòng, chống dịch, chủ động ngăn chặn kịp thời, không
để xảy ra tình huống diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng,
chống dịch. Tập trung nắm bắt dư luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch
để kịp thời xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc,
sai sự thật.
Trong ngày 02/12/2021, Công An tỉnh và các địa phương đã tổ chức 49 cuộc
tuần tra kiểm soát. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, toàn Tỉnh đã xử phạt
vi phạm hành chính 1.270 trường hợp, số tiền 3.013.850.000 đồng, với lỗi ra khỏi
nhà trong khung giờ cấm, không có lý do chính đáng, không mang khẩu trang, tập
trung đông người, mở cửa kinh doanh hàng không thiết yếu, trốn tránh cách ly y tế,
không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền
và nhắc nhở hơn 5.636 trường hợp3.
6. Vận động, huy động nguồn lực xã hội

48 lượt doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.804 lượt lao động, với số
tiền 5.990.000.000 đồng; (10) Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Ủy ban
nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 43.029 lao động, tổng số tiền là 64.543.500.000 đồng, (trong đó có 4.561 người
bán vé số dạo; (11). Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho
người lao động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp
tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã và thành phố triển khai, tuyên truyền, nắm nhu cầu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.Tính đến 08/11/2021, đã có 01
doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn hỗ trợ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thông báo đến Trường
Cao đẳng Cộng đồng của tỉnh để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định
của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (6). Chính
sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Tỉnh
đã thực hiện các hình thức tuyên truyền sâu, rộng nhằm thông tin kịp thời đến người lao động nắm và thực hiện chính
sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng
thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh triển khai
trong hệ thống công đoàn để thông tin đến người lao động; đã có phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động;
tuy nhiên, qua thẩm định hồ sơ và đối chiếu với các điều kiện theo quy định thì người lao động chưa đủ điều kiện để
được hỗ trợ.
3
Ngành Công an đã tham mưu giải quyết ổn định 01 vụ công nhân tập trung đông người do thông tin công ty có trường
hợp dương tính với Covid-19, qua đó đã mời làm việc với 09 trường hợp có lời nói quá khích, kích động công nhân
ngưng làm việc và cho cam kết không tái phạm; phát hiện, xác minh, xử lý 17 trường hợp đăng tải, chia sẻ hình ảnh
nhạy cảm, các luận điệu xuyên tạc, nội dung thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19; xúc phạm, bôi nhọ
danh dự của lực lượng phòng, chống dịch(01 trường hợp kêu gọi, hướng dẫn người dân làm đơn đăng ký đề được hỗ trợ về
quê; 05 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 09 trường hợp đăng tải, chia sẻ trên
không gian mạng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 khi chưa được phép; 02
trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng phòng, chống dịch và xuyên tạc các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19);đã phát hiện, khởi tố 08 vụ, 12 bị can về hành làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

nguy hiểm cho người; chống người thi hành công vụ (lực lượng tại chốt kiểm dịch); vận chuyển hàng cấm và vi phạm
quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người tại cơ sở chế biến thủy sản không phép để lây
lan dịch bệnh Covid-19.
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Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội đoàn thể và các địa phương phối hợp
với các đơn vị có liên quan đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp
tục vận động hỗ trợ trực tiếp các vùng cách ly y tế, các chốt kiểm dịch và các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội đoàn thể và các địa phương
phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
tỉnh tiếp tục vận động hỗ trợ trực tiếp các vùng cách ly y tế, các chốt kiểm dịch và
các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, cụ thể: đã vận động tham gia
ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 được 32,340 tỷ đồng; đã chi cho hoạt động
phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chi hỗ trợ các đối tượng là 18,333 tỷ đồng.
Tính đến ngày 02/12/2021, tồn quỹ tại kho bạc Nhà nước Hậu Giang là 14,007 tỷ
đồng. Các tổ chức Hội đoàn thể tỉnh cũng đã tích cực tham gia ủng hộ công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh4.
Trên đây là báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang đến ngày 02/12/2021 thực hiện Công văn số 2324/UBND-NCTH của
UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT BCĐ Quốc gia PC dịch COVID-19;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang;
- Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh
(theo QĐ số 689-QĐ/TU ngày 01/9/2021);
- Thành viên SCH PC dịch COVID-19 tỉnh
(theo QĐ số 1695/QĐ-UBND ngày 04/9/2021;
- Lưu: VT.

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Nguyễn Thanh Tùng

(1) Hội Nông dân tỉnh: vận động hỗ trợ các khu cách ly tập trung, giúp hộ nghèo, cận nghèo tổng số 06 phần quà (1,2
triệu đồng), 200 kg lương thực và 200 kg thực phẩm các loại (2,3 triệu đồng), tổng trị giá trên 3,5 triệu đồng. Tổng số
đến nay, các cấp Hội đã vận động ủng hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm tặng các khu cách ly, người lao động từ các tỉnh, thành
về địa phương, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn 14.910 phần quà, 830 thùng nước suối, 190.4 triệu đồng tiền
mặt, 57 thùng khẩu trang, 25 thùng nước sát khuẩn, 15 lít cồn và nhiều bao tay y tế; 198,7 tấn gạo, 2.720 thùng mì,
sữa, 38.952 suất cơm, phần ăn, bánh mì, bánh tét, bánh lá dừa, bánh ú...; 136 thùng nước tương, nước mắm, 64 cây
đường, 20 bịt bột ngọt, 100 bịt bánh phồng tôm, 29 thùng dầu ăn, 350 hủ chao, 150 bịt mắm, 730 miếng tàu hủ, 100
hộp cá mồi; 184 tấn rau củ các loại, 13,2 tấn trái cây, 1,2 tấn chuối, 657 quầy dừa tươi, 300 trái khóm, 630 kg cá, 425
kg thịt heo, gà, vịt, 16.450 trứng gà, vịt, 300 trứng cút; 2.700 quyển tập; (2) Tỉnh đoàn: Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy
mạnh hoạt động các mô hình “Xe lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, “Tiếng loa thanh niên”,
Đội “Thanh niên tình nguyện tuyên truyền lưu động Covid-19”,... tuyên truyền đến tận người dân. Thông qua các mô
hình đã hỗ trợ tiêu thụ 500kg lươn nuôi, 340kg xoài; đi chợ hộ 40 lượt, trao 100 phần quà, 150 phần cơm, 30 thùng
mì, 20 học bổng, 20 balo, 240 sim 4G cho thiếu nhi, người dân, khu cách ly trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 100
triệu đồng.
4

