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BÁO CÁO
Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(ngày 10/8/2020)
Kính gửi: - Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, NỔI BẬT
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số
2946/CV-BCĐ ngày 10/8/2020 về việc xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không
dương tính với Covid-19. Theo đó Giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ
và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc xét nghiệm và cấp Giấy xác
nhận không dương tính với COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Văn bản số 1057/UBND-NC ngày 03 tháng 4năm 2020 và các văn bản liên
quan của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các Bộ
ngành liên quan.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số
2930/CV-BCĐ ngày 10/8/2020 về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Theo đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi,
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ngọc Hồi phối hợp với Ban
Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chỉ định 01 cơ sở lưu trú cho tài xế (kể cả phụ
xe) các địa phương đến lưu trú chờ đổi tài và trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu
Quốc tế Bờ Y (đặc biệt là tài xế điều khiển phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng
Nam) báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong ngày
10/8/202; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tài xế, phụ xe
(kể cả lưu trú và không lưu trú) đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phải chấp hành
nghiêm túc phòng hộ, quy định chống dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện
nghiêm ngặt việc cách ly y tế trong thời gian lưu trú tại nơi lưu trú được chỉ định
đối với các tài xế, phụ xe đến từ các địa phương phải cách ly y tế theo các thông
báo cập nhật của Sở Y tế…
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II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
1. Tử vong: 0 trường hợp.
2. Các ổ dịch: 0 ổ dịch.
3. Số trường hợp mắc bệnh: 0 trường hợp.
4. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh/đến từ vùng dịch đưa vào theo dõi
tại cơ sở y tế
Tổng số trường hợp được theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn
tỉnh từ đầu mùa dịch đến thời điểm báo cáo là 312 người (tăng 03 người so với
ngày 09/8/2020).
Tổng số công dân đang được theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế: 115 người.
Giảm 07 người, tăng 03 người1.
- Số được thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 1 tại các cơ sở y tế:
109/111 người. Trong đó 83 trường hợp có xét nghiệm lần 1 âm tính.
- Có 19 người được thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có 12
người âm tính.
5. Theo dõi xét nghiệm
Trong ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện 301 xét nghiệm. Tất
cả đều cho kết quả âm tính. Đến thời điểm hiện tại, tổng số xét nghiệm SARSCoV-2 cộng dồn đã thực hiện là 7.472 mẫu, đều có kết quả âm tính.
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN CÓ NGUY
CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH COVID-19
1. Kiểm soát, cách ly người nhập cảnh, đối tượng xâm nhập trái phép
qua biên giới
a) Tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y:
Trong ngày có 30 phương tiện nhập cảnh qua Cửa khẩu. Tổng số phương
tiện cộng dồn từ đầu dịch qua cửa khẩu tính từ đầu dịch là 4.459.
Số hành khách nhập cảnh trong ngày là 03 người. Tổng số hành khách
cộng dồn từ đầu dịch qua cửa khẩu tính từ đầu dịch 2.511 người.
b) Kiểm soát, cách ly người xâm nhập trái phép qua biên giới:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 01 người: Trường hợp nam, sinh năm 1992, địa chỉ: Phường Nguyễn
Trãi - Thành phố Kon Tum. Đi từ TP Hồ Chí Minh về ngày 05/8/2020 và đã được cách ly. Chẩn đoán:
Viêm phổi/ Theo dõi cúm/ Sốt chưa rõ nguyên nhân.
- Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tiếp nhận 02 người: Trường hợp nam, sinh năm 1969. Địa chỉ thường trú:
Thôn 14B- xã Đăk Pék - huyện Đăk Glei, ngày 23/7/2020 cùng con rể (sinh năm 1990, cùng địa chỉ) từ Đăk
Glei bằng xe khách Việt Hưng ra Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám bệnh và nằm điều trị tại khoa Ngoại
Thận tiết Niệu - Nam khoa với chẩn đoán: Sỏi niệu quản 2 bên, đến ngày 24/7/2020 thì mổ Nội soi lấy sỏi
niệu quản hai bên đặt sonde JJ. Đến ngày 27/7/2020 ông được xuất viện và có thuê trọ ở tại địa chỉ K28
Phan Tứ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng để nghỉ ngơi và sinh hoạt, sáng ngày 09/8/2020 ông cùng con rể
và 2 cháu trai đi xe máy từ Đà Nẵng về đến chốt Đăk Man khai báo y tế và được chuyển xuống TTYT Đăk
Glei khai báo và cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
- Có 07 người hoàn thành cách ly: 02 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 02 tại Bệnh viện YDCT-PHCN, 01 tại
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô và 02 tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.
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Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, không phát hiện
người vi phạm quy chế biên giới.
2. Kết quả tiếp nhận, cách ly y tế; cách ly tập trung; kết thúc cách ly
a) Cách ly tại các cơ sở y tế/khu cách ly tập trung2
Số cách ly
mới trong
ngày báo
cáo

Tổng số
đã cách
ly

Số đã
hết cách
ly trong
ngày

Tổng
số đã
hết
cách ly

Số người
còn lại
tại cơ sở
cách ly

Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh
do quân sự quản lý

3

2642

3

2477

165

Khu cách ly tập trung huyện,
TP

28

990

14

289

701

Cách ly tại các cơ sở y tế

3

341

7

230

111

Cơ sở cách ly Công an tỉnh

0

4

0

4

0

Cơ sở cách ly Biên phòng

0

76

0

68

8

Tổng cộng

34

4053

24

3068

985

Cơ sở cách ly

b) Cách ly tại nhà/lưu trú:
Trong ngày có 30 người cách ly tại nhà mới phát sinh. Có 369 người hoàn
thành 14 ngày theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số người hiện đang được theo dõi
cách ly tại nhà là 2.251 người. Tổng số người cách ly và hoàn thành cách ly tại
nhà cộng dồn là 7.395 người.
3. Các trường hợp khác
a) Kết quả rà soát, theo dõi người nhập cảnh vào Việt Nam:
Từ ngày 31/7/2020 đến ngày 06/8/2020 có 144 người nhập cảnh, đều
được cách ly tại các khu cách ly tập trung, có 144 người xét nghiệm SARSCoV-2 có kết quả Âm tính. Tổng số người nhập cảnh từ ngày 08/3 đến
06/8/2020 là 2.706 người.
b) Kết quả rà soát công dân tỉnh Kon Tum đã hoàn thành cách ly tại các
tỉnh khác: Tổng số người có địa chỉ thường trú tại tỉnh Kon Tum được theo dõi,
cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố khác là 51 người; ngành Y tế tiếp tục
theo dõi sức khỏe các trường hợp này theo hướng dẫn Bộ Y Tế; không để sót
trường hợp theo dõi tại cộng đồng.

-- Trong ngày báo cáo có 03 người nhập cảnh, cách ly tại Trường Cao đẳng cộng đồng – Cơ sở 1. Có 03 người
đủ thời gian cách ly 14 ngày tại Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, thuộc Trung đoàn 990, Bộ
chỉ huy Quân sự tỉnh.
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- Trong ngày phát sinh khu cách ly tập trung tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện Đăk Glei, tiếp nhận 27 trường
hợp từ Đà Nẵng trở về.
- Trong ngày các khu cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố tiếp nhận 15 người. Có 0 người hoàn
thành cách ly Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- GDTX huyện Đăk Tô. Hiện có 687
trường hợp đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly của các huyện, thành phố.
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c) Kiểm soát người vào tỉnh tại các chốt kiểm dịch:

Chốt kiểm dịch

TP. Kon Tum
(Chốt Sao Mai)
Huyện Đăk Man
(Đèo Lò Xo)
Huyện Ia H'Drai
(Cầu Sê San 4)
Huyện Kon Plong
(Violac)
Huyện Kon Plong
(Ngọc Tem)
Huyện Tu Mơ
Rông (Chốt 6)
Tổng cộng

Tổng số
phương
tiện được
kiểm tra
cộng dồn

Tổng số
phương
tiện
kiểm
tra

Số
người
được
kiểm
tra sức
khỏe

13.438

1.565

5.767

5.767

14

2.484

401

71

71

71

1.425

166

280

280

869

37

75

75

75

174

5

9

9

1

62

62

201

201

18.452

2.174

6.202

6.202

Người có
sức khỏe
tốt

Người
đến từ
vùng
có
dịch

Số
người
được
chuyển
đến
cách ly
tại cơ
sở y tế

Người
được
chuyển
đến cơ
sở cách
ly tập
trung

Số
trường
hợp
được
đưa về
cách ly
tại nhà

1
31

161

0

0

32

d) Tình hình giám sát công dân về từ TP Đà Nẵng và các vùng dịch khác
từ ngày 01/7/2020
- Tổng số người đang được cách ly tại các cơ sở y tế: 111 người.
- Tổng số người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung: 674 người.
- Tổng số người đang được cách ly tại nhà: 2.251 người.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC CẦN BÁO CÁO
- Kết quả cập nhật số liệu thống kê khai báo y tế tự nguyện toàn dân trên
địa bàn tỉnh: Đế n 15h ngày 09/8, tổ ng số người trên điạ bàn tin̉ h đã khai báo y
tế là 306726 người, tăng 243 người so với ngày 06/8. Có 51519 trường hợp tự
khai báo và 255207 người được khai báo hộ. Qua khai báo xác nhận 2970
trường hợp có nguy cơ, cần xác minh; đã xác minh 1957 trường hợp.
- Kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone: tính đến ngày 06/8 có 101482 số
điện thoại trên địa bàn đã cài đặt, chiếm tỷ lệ 8,24% dân số sử dụng; 9,06% tỷ lệ
người dùng smartphone đã cài đặt; đứng vị trí thứ 5 trên cả nước.
V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực
hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, các Bộ ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh;
tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa
phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; có biện pháp phù hợp hỗ trợ
các nhà ngoại giao, quan chức cao cấp, nhà đầu tư nhập cảnh vào địa bàn tỉnh
trong thời gian ngắn để xử lý công vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, hoạt động
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đầu tư, thương mại. Tăng cường kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý cụ thể,
kịp thời các vấn đề đặt ra trong phòng, chống dịch…
Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh báo cáo và kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Lưu: VT, BCĐ-KGVX.PTDL.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Thị Nga

