UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 186/BC-YT

Tu Mơ Rông, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tin
̣ COVID-19 trên điạ bàn huyêṇ
̀ h hin
̀ h phòng, chố ng dich
Thực hiêṇ Thông báo số 160/TB-UBND ngày 27/7/2021 của UBND
huyê ̣n về nô ̣i dung, thời gian phiên ho ̣p Ủy ban nhân dân huyê ̣n thường kỳ tháng
7 năm 2021.
Phòng Y tế huyện báo cáo tình hình phòng, chố ng dich
̣ COVID-19 trên
điạ bàn huyê ̣n như sau:
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021:
1. Công tác lãnh đạo , điề u hành: Phòng Y tế huyện đã tham mưu cho
UBND huyện 24 văn bản, trong đó đứng ha ̣n 25văn bản, trể ha ̣n 0 văn bản đó là:
1. Công văn số 1065/UBND-YT ngày 16/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v thực hiện nghiêm túc chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2
vòng 1.
2. Công văn số 1094/UBND-YT ngày 21/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các Chốt kiểm tra
liên ngành và đẩy mạnh hoạt động các Tổ cộng đồng phòng chống dịch bênh.
̣
3. Công văn số 1096/UBND-YT ngày 21/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng (đợt 2) vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn huyê ̣n
4. Công văn số 1104/UBND-YT ngày 21/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v thực hiêṇ nghiêm các biêṇ pháp phòng, chố ng dich
̣ bênh
̣ theo
Thông báo kế t luâ ̣n ho ̣p Thường trực Tỉnh ủy
5. Công văn số 1103/UBND-YT ngày 21/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cho người về
từ địa phương có nguy cơ cao
6. Công văn1100/UBND-YT ngày 21/06/2021 của UBND Huyện Tu Mơ
Rông V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
7. Công văn số 1115/UBND-YT 23/06/2021 của UBND Huyện Tu Mơ
Rông V/v góp ý dự thảo Kế hoạch điề u tri ̣thay thế nghiêṇ chấ t da ̣ng thuố c phiêṇ
bằ ng thuố c Methadone trên điạ bàn tỉnh Kon Tum giai đoa ̣n 2021-2025
8. Công văn số 1151/UBND-YT ngày 28/06/20212021 của UBND Huyện
Tu Mơ Rông V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
9. Công văn số 1150/UBND-YT ngày 28/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông Về thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính
trị về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10. Công văn số 1154/UBND-YT ngày 28/06/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v góp ý dự thảo Quy chế làm viê ̣c của Ban Chỉ đa ̣o phòng, chố ng
dich
̣ Covid-19 tỉnh.
11. Công văn số 1228/UBND-YT ngày 01/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp giám sát phòng, chống dịch
Covid-19.
12. Công văn số 1224/UBND-YT ngày 01/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v đảm bảo tổ chức, hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung
phòng, chống dịch COVID-19.
13. Công văn số 1236/UBND-YT ngày 02/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v khẩn trương rà soát, thống kê đối tượng đăng ký tiêm vắc xin
phòng Covid-19 (Chiến dịch tiêm toàn dân).
14. Công văn số 1235/UBND-YT ngày 02/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19.
15. Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của ban Chỉ đa ̣o phòng,
chố ng Covid-19 huyê ̣n về viê ̣c phòng, chố ng Covid-19 ta ̣i lễ tang.
16. Công văn số 1256/UBND-YT ngày 06/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v hoãn lịch tiêm mũi 2 (Vòng 2 Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày
02/06/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông).
17. Công văn số 1284/UBND-YT ngày 07/07/20212021 của UBND
Huyện Tu Mơ Rông V/v góp ý dự thảo Đề án đào ta ̣o bác si ̃ đa khoa theo điạ chỉ
sử du ̣ng tỉnh Kon Tum giai đoa ̣n 2022-2026
18. Công văn số 1274/UBND-YT ngày 07/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v góp ý dự thảo Phương án sắ p xế p, sử du ̣ng các cơ sở CLTT ta ̣i
các huyê ̣n, thành phố .
19. Công văn số 1270/UBND-YT ngày 07/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v giám sát 02 ca F1 ta ̣i xã Đăk Tờ có liên quan đế n nhà xe Tân Niên
có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính.
20. Công văn số 1289/UBND-YT ngày 08/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông V/v tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
21. Công văn số 1300/UBND ngày 09/07/2021 của UBND Huyện Tu Mơ
Rông V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiêṇ mu ̣c tiêu kép.
22. Công văn số 13/CV-BCĐ ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đa ̣o phòng,
chố ng dich
̣ bênh
̣ COVID-19 huyê ̣n về viêc̣ tăng cường kiể m soát phòng, chố ng
dich
̣ bê ̣nh COVID-19.
23. Công văn số 1343/UBND-YT ngày 15/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông về viê ̣c triể n khai Chỉ thi ̣ số 13/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ
tich
̣ UBND tỉnh Kon Tum.
24. Công văn số 1344/UBND-YT ngày 15/07/2021 của UBND Huyện Tu
Mơ Rông về viê ̣c nhâ ̣n thông tin có trường hơ ̣p có đế n/ở/về từ khu vực thuô ̣c
diêṇ cách ly tâ ̣p trung ta ̣i thành phố Hà Nô ̣i trên điạ bàn huyê ̣n Tu Mơ Rông.
2. Công tác chuyên môn:
- Tử vong: 0 ca.
- Các ổ dịch: 0 ổ dịch.
- Số trường hợp (ca) mắc bệnh: 0 ca.

2.1. Cách ly y tế tập trung:

Số
cách
Số đã Tổng
Số người
ly mới Tổng
hết
số đã
còn lại tại
Cơ sở cách ly
trong số đã cách ly hết
cơ sở cách
ngày cách ly trong cách
ly
báo
ngày
ly
cáo
16
0
8
8
Trung tâm Y tế huyện
0
0
0
0
0
Trường THCS bán trú DTTS
0
TMR
0
0
0
0
0
Trường PT DTNT TMR
16
0
8
8
0
Tổng cộng
1. Nguyễn Thi ̣Thảo Ly, sinh năm 2000, ngõ 25 Hồ Đắ c Di, phường Nam
Đồ ng, quâ ̣n Đố ng Đa, thành phố Hà Nô ̣i về xã Đăk Hà.
2. Bùi Thi ̣Ý Nhi, sinh năm 1976, 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải
Đông, quâ ̣n Sơ Trà, thành phố Đà Nẵng về thôn Ba khen xã Văn Xuôi.
3. Nguyễn Đắ c Huy, sinh năm 1998, Ấp 4, xã Thanh Phú, huyê ̣n Viñ h
Cửu, tỉnh Đồ ng Nai về xã Đăk Na.
4. Nguyễn Hoàng Duy Phú, sinh năm 1998, thôn Hòa Trung, xã Ea Bông,
huyê ̣n Krông Ana, tin̉ h Đăk Lắ c về thôn Tu Mơ Rông xã Đăk Hà.
5. Trầ n Văn Viêt,̣ sinh năm 2000, Ấp 1, xã Mỹ Phú, huyê ̣n Phú Thừa, tỉnh
Long An về Đăk Riế p 2 xã Đăk Na.
6. Lê Ngo ̣c Bình, sinh năm 1990, có tiế p xúc gầ n với ca mắ c COVID-19
mã số 60370 về Kon Hia 1, Đăk Rơ Ông.
7. Nguyễn Thanh Vui, sinh năm 1993, xã Cư Êbur, TP. Buôn Mê Thuô ̣t,
tỉnh Đắ k Lắ c về xã Văn Xuôi.
8. Nguyễn Thanh Đạt, sinh năm 1995, xã Cư Êbur, TP. Buôn Mê Thuô ̣t,
tỉnh Đắ k Lắ c về xã Văn Xuôi.
2.2. Cách ly y tế tại nhà:

Địa phương

Đak Hà
Tu Mơ Rông
Văn Xuôi
Ngọc Yêu

Tổng số
người
cách ly
tại nhà
cộng
dồn
26
0
1
3

Số người
Tổng số
được
Số người
người
Số người
cách ly
hoàn
hoàn
hiện đang
tại nhà thành cách
thành
được theo
phát sinh ly tại nhà
cách ly
dõi, cách
trong
trong ngày
tại nhà
ly tại nhà
ngày báo
báo cáo
cộng dồn
cáo
11
15
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0

Địa phương

Ngọc Lây
Tê Xăng
Măng Ri
Đak Tờ Kan
Đak Rơ Ông
Đak Sao
Đak Na
Tổng cộng

Tổng số
người
cách ly
tại nhà
cộng
dồn
2
4
10
23
14
5
16
104

Số người
Tổng số
được
Số người
người
Số người
cách ly
hoàn
hoàn
hiện đang
tại nhà thành cách
thành
được theo
phát sinh ly tại nhà
cách ly
dõi, cách
trong
trong ngày
tại nhà
ly tại nhà
ngày báo
báo cáo
cộng dồn
cáo
2
0
0
0
4
0
0
0
10
0
0
0
22
1
0
0
10
4
0
0
5
0
0
0
16
0
0
0
81
23
0
0

2.3. Công tác hoàn thành cách ly y tế:
- Hoàn thành cách ly y tế tại nhà (Cộng dồn): 81 trường hơ ̣p;
- Hoàn thành cách ly y tế tập trung (Cộng dồn): 08 trường hơ ̣p.
2.4. Công tác xét nghiê ̣m:
- Số được thực hiện xét nghiệm lần 1 (Cộng dồn): 100 trường hơ ̣p, kết
quả âm tính lần 1: 99 trường hơ ̣p, chờ kết quả 01 trường hơ ̣p .
- Số được thực hiện xét nghiệm lần 2 (Cộng dồn): 14 trường hơ ̣p, kết quả
âm tính lần 2: 14 trường hơ ̣p.
- Số được thực hiện xét nghiệm lần 3 (Cộng dồn): 08 trường hơ ̣p, kết quả
âm tính lần 3: 08 trường hơ ̣p.
- Số được thực hiện xét nghiệm lần 4 (sau cách ly tập trung): 06 trường
hơ ̣p, kết quả âm tính lần 4: 06 trường hơ ̣p.
2.5. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Tổ chức triể n khai thực hiêṇ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đơ ̣t 2 và đơ ̣t
2 bổ sung ta ̣i Trung tâm Y tế huyê ̣n. Số đố i tươ ̣ng tiêm 809/1049 đối tượng, đa ̣t
77,1%.
2.6. Công tác khai báo y tế :
Từ đầ u dich
̣ đế n nay, Tổng số người cài đặt ứng dụng Bluezone là 1.961
người.
2.7. Công tác xử phạt vi phạm
- Xử phạt 0 trường hợp; lũy tích xử phạt 4.000.000 đồng/2 người.
2.8. Công tác test nhang kháng nguyên SARS-COV-2
- Chốt Ngọc Lây: 02(âm tính); cô ̣ng dồ n 81(âm tính).
- Chố t Đăk Tờ Kan: 0

- Chố t Đăk Hà: 0; cô ̣ng dồ n 29 (âm tính).
2.9. Công tác truy vế t và tổ chức cách ly các trường hợp đế n về điạ bàn
từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dich:
̣
- 01 trường hơ ̣p khai báo y tế không trung thực (Nguyễn Thi ̣ Thảo Ly),
tham mưu ban hành Quyế t đinh
̣ xử pha ̣t vi pha ̣m hành chính 15.000.000 đồ ng.
- 01 trường hơ ̣p không thực hiêṇ cam kế t (Nguyễn Đắ c Huy).
- 01 trường hơ ̣p tiế p xúc gầ n (Lê Ngo ̣c Biǹ h); đã điều tra tiếp xúc F2: 10
ca, cách ly tại nhà và đã hoàn thành cách ly theo quy định; đã điều tra được F3:
31 ca, theo dõi sức khỏe và đang tiếp tục truy vết.
2.10. Công tác Chố t kiểm tra phòng dich
̣ : đã triể n khai 07 Chố t kiểm
soát dich
̣ bê ̣nh COVID-19 trên điạ bàn huyê ̣n, gồ m Chố t xã Ngọc lây, xã Đăk
Hà, xã Đăk Tờ Kan, xã Măng Ri, xã Ngọc Yêu, Thôn KonPia, Thôn Đăk Hà.
Kiểm soát phương tiện qua các chốt

TT

Chốt kiểm dịch

Chốt Ngọc Lây

Tổng số
phương tiện
đến huyện,
đi qua các
chốt kiểm
dịch được
dừng, kiểm
tra cộng dồn
từ đầu dịch
(Từ đầ u
tháng
05/2021)

Người
Số
Tổng số
Số người có sức
người
phương
được
khỏe tốt Người dừng
tiện đến
kiểm tra (không đến từ chân
huyện, đi
nhanh
có biểu vùng
ở Tu
qua các
tình
hiện
có
Mơ
chốt kiểm
trạng
viêm
dịch
Rông
dịch trong
sức khỏe đường
(ngoài
kỳ báo cáo
hô hấp
tỉnh)

574
7
7
7
0
2
16460
165
220
220
0
0
2 Chố t Đăk Tờ Kan
26089
310
495
495
0
4
3 Chố t Đăk Hà
Tổ ng cô ̣ng
43123
482
722
722
0
6
II. CÁC BIỆN PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng
chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, đầy
đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, bị động, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, bảo
đảm thực hiện mục tiêu kép. Tạm dừng các sự kiện tập trung đông người và các
cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết có nguy cơ cao với dịch bệnh.
2. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh việc truyền
thông thực hiện nghiêm yêu cầ u “5K + vắ c xin” của Bộ Y tế (Khẩu trang- Khử
khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập - Khai báo y tế +vắ c xin), nhất là yêu cầu bắt
buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi cộng cộng để chủ động phòng chống
dịch COVID-19.
3. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây
3.1. Kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài:
1

- Tổ chức Chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 để chủ động ngăn
chặn, áp dụng biện pháp phòng chống dịch các trường hợp có yếu tố nguy cơ
về/đến địa bàn huyện. Tổ chức thực hiêṇ test nhang kháng nguyên SARS-COV2 tấ t cả người điề u khiể n phương tiê ̣n liên tỉnh (lái xe, phu ̣ xe) ; người bố c xế p,
dỡ hàng hóa theo xe ; người thuô ̣c đố i tươ ̣ng khai báo y tế bắ t buô ̣c, tự theo dõi
sức khỏe ta ̣i nhà về /đế n điạ bàn huyê ̣n.
3.2. Kiểm soát nguồn lây trong địa bàn huyện:
- Thông báo rộng rãi để người dân đã đến/ở/về từ vùng dịch trong thời
gian qua phải khai báo y tế bắt buộc để phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố
nguy cơ cách ly, quản lý kịp thời.
- Phát huy mạnh mẽ giám sát cộng đồng của cả hệ thống chính trị, ngành
Y tế, các địa phương, nhất là các Tổ cộng đồng để quản lý chặt chẽ địa bàn, hộ
dân, phát hiện sớm các trường hợp lưu trú, tạm trú, tạm vắng trái phép, các
trường hợp tiếp xúc, có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch… để triển khai các biện pháp
phòng chống dịch.
- Siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị,
đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, nghiêm túc chú trọng phân luồng, điều
tra dịch tễ người bệnh (tuyệt đối không bỏ sót người bệnh và người nhà có yếu
tố dịch tễ đến cơ sở khám chữa bệnh); giám sát phát hiện sớm các trường hợp có
yếu tố nguy cơ với COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh để xét nghiệm phát
hiện sớm dịch bệnh.
- Thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định công tác cách ly tập trung, cách
ly tại nhà, theo dõi sức khỏe sau cách ly để phát hiện ca nhiễm sớm, ngăn chặn
lây lan cộng đồng.
- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt,
viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các cơ sở y tế .
4. Tiếp tục thường xuyên duy trì các hoạt động giám sát phòng chống dịch
COVID-19 nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh; các cơ sở cách ly tập trung;
các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú; các cơ sở làm việc, lao động, trường
học, kinh doanh dịch vụ, nơi tập trung đông người, các sự kiện… chấp hành quy
định phòng chống dịch.
5. Tiếp tục củng cố, duy trì các hoạt động đáp ứng dịch COVID-19 đã
triển khai trên địa bàn huyê ̣n; sẵn sàng các cơ sở cách ly điều trị, cách ly tập
trung đảm bảo công tác cách ly y tế phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của
Bộ Y tế.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa
phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa
bàn; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hạn chế, tồn tại trong công tác phòng chống
dịch.
7. Triể n khai thực hiê ̣n khẩ n trương, nghiêm túc Chỉ thi ̣ số 13/CT-UBND
ngày 14/7/2021 của Chủ tich
̣ UBND tỉnh Kon Tum về viê ̣c triể n khai các biêṇ
pháp cấ p bách phòng, chố ng dich
̣ Covid-19.
8. Triể n khai thực hiêṇ nghiêm, quyế t liêṭ Công điêṇ số 03/CĐ-CTUBND
ngày 20/7/2021 về viê ̣c tăng cường công tác phòng, chố ng dich
̣ Covid-19 trên
điạ bàn tỉnh.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:
Không
IV. KIẾN NGHI,̣ ĐỀ XUẤT:
Không
Trên đây là báo cáo tin
̣ COVID-19 trên điạ bàn
̀ h hình phòng, chố ng dich
huyê ̣ncủa Phòng Y tế huyện Tu Mơ Rông ./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyê ̣n;
- VP.HĐND-UBND;
- Lưu PYT.

Nguyễn Thanh Ngọc

