
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:             /BC-SYT            Kon Tum, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

(Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021) 

 

I. CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, NỔI BẬT 

TRONG TUẦN 

Trong tuần không có văn bản chỉ đạo mới. 

 II. TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH 

1. Kết quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) 

1.1. Tình hình chung 

a. Tử vong: Không ghi nhận ca tử vong. 

b. Các ổ dịch:  Từ 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021, ghi nhận 09 ổ dịch 

SXHD1; luỹ tích ghi nhận 98 ổ dịch SXHD2. 

c. Số trường hợp mắc bệnh 

- Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021, ghi nhận 33 ca mắc SXHD 

mới3; lũy tích ghi nhận 321 ca mắc SXHD4. 

- Theo địa bàn: Có 29/102 xã/phường/thị trấn với 63/886 thôn/làng/tổ dân 

phố có ca bệnh. 

d. Số trường hợp đang điều trị: 16 trường hợp5. 

1.2. Kết quả giám sát véc tơ truyền bệnh  

TT Huyện/tp Xã/phường Thôn/tổ 
Ngày 

giám sát 

Chỉ số bọ gậy Chỉ số muỗi 

Chỉ số 

Breteau 

Nhận 

xét 

Mật độ 

muỗi 
Nhận xét 

01 
TP Kon 

Tum 

Quang 

Trung 
Tổ 8 14/7/21 46,6 

Nguy cơ 

cao 
0,5 

Nguy cơ 

cao 

Duy Tân Tổ 10 17/7/21 43,3 
Nguy cơ 

cao 
0,6 

Nguy cơ 

cao 

02 Đăk Hà Thị Trấn TDP 6 19/7/2021 10 
Nguy cơ 

thấp 
0,3 

Nguy cơ 

thấp 

03 Đăk Tô Tân Cảnh Thôn 1 20/7/2021 25,3 
Có nguy 

cơ 
0,16 

Nguy cơ 

thấp 

04 Ngọc Hồi Đăk Xú Chiên Chiết 20/7/2021 13,3 Nguy cơ 0,17 Nguy cơ 

                   
1 Đăk Tô 01, Ngọc Hồi 03, Sa Thầy 05. 
2 Thành phố Kon Tum 06, Đăk Hà 06, Đăk Tô 21, Ngọc Hồi 15, Kon Rẫy 02, Sa Thầy 48. 
3 Đăk Hà 07, Đăk Tô 12, Ngọc Hồi 05, Sa Thầy 10. 
4 Thành phố Kon Tum 08, Đăk Hà 26, Đăk Tô 109, Ngọc Hồi 22, Đăk Glei 01, Kon Rẫy 02, Sa Thầy 153. 
5 Đăk Tô 06, Sa Thầy 10. 
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TT Huyện/tp Xã/phường Thôn/tổ 
Ngày 

giám sát 

Chỉ số bọ gậy Chỉ số muỗi 

Chỉ số 

Breteau 

Nhận 

xét 

Mật độ 

muỗi 
Nhận xét 

thấp thấp 

05 Đăk Glei Thị Trấn Đăk Dung 16/7/2021 3,3 
Nguy cơ 

thấp 
0 

Không 

phát hiện 

06 
Tu Mơ 

Rông 
Đăk Hà Mô Pả 19/7/2021 6,6 

Nguy cơ 

thấp 
0 

Không 

phát hiện 

07 Sa Thầy Ya xiêr Quy Nhơn 19/7/2021 26,6 
Nguy cơ 

thấp 
0,6 

Nguy cơ 

cao 

08 Kon Rẫy Đăk Ruồng Thôn 9 20/7/2021 3,3 
Nguy cơ 

thấp 
0,03 

Nguy cơ 

thấp 

09 Kon Plong 
TT. Măng 

Đen 
Kon Bring 16/7/2021 6,66 

Nguy cơ 

thấp 
0,06 

Nguy cơ 

thấp 

10 Ia H’Drai Ia Dom Thôn 9 21/7/2021 3,3 
Nguy cơ 

thấp 
0 

Không 

phát hiện 

1.3. Kết quả công tác phòng, chống dịch SXHD 

a. Xử lý các ổ dịch 

- Số ổ dịch đủ điều kiện phun hóa chất kèm diệt lăng quăng/bọ gậy 

(LQBG): 93 ổ dịch; số đợt phun: 186 đợt phun/93 ổ dịch. 

- Số ổ dịch không đủ điều kiện phun hóa chất, chỉ thực hiện công tác diệt 

LQBG là: 05 ổ dịch. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi SXHD chủ động: 30 đợt. 

- Tổ chức phun hóa chật diệt muỗi SXHD chủ động diện rộng: 01 đợt. 

b. Công tác diệt LQBG: Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các Đội 

xung kích, Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh cùng với người dân 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường - diệt LQBG. 

c. Công tác truyền thông: Tăng cường đa dạng các hình thức truyền 

thông như truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình; truyền thông gián tiếp qua xe 

loa, qua hệ thống loa công cộng... 

d. Điều trị: Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm đáp ứng đầy đủ về cơ sở 

thu dung, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm 

của máu... cho công tác chẩn đoán, điều trị SXHD. 

2. Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 

2.1. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 06h00 ngày 21/7/2021:  

- Việt Nam có tổng cộng 65.607 ca mắc COVID-19 (63.510 ghi nhận 

trong nước và 2.097 ca nhập cảnh); tử vong 334 trường hợp; 62/63 tỉnh/thành 

phố ghi nhận ca bệnh. 
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- Tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh tiếp giáp Kon Tum:  

TT Tỉnh Số ca đang điều trị Số ca tử vong Số ca tích lũy 

1 Quảng Nam 44 03 171 

2 Quảng Ngãi 182 0 225 

3 Gia Lai 13 0 44 

2.2. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

2.2.1. Số trường hợp mắc bệnh: 02 trường hợp.  

a.  Bệnh nhân 60.369 (Kon Plông) 

- Thông tin chung: Nam, dân tộc Kinh, sinh năm: 1988, địa chỉ: Xã Nga 

Hải - huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa. 

- Dịch tễ: Ngày 19/7/2021, di chuyển từ thị trấn Kbang - huyện Kbang - 

tỉnh Gia Lai → tỉnh Kon Tum qua Chốt 3 (xã Hiếu - huyện Kon Plông - tỉnh 

Kon Tum). Tại đây, đối tượng có xét nghiệm nhanh dương tính (+) với SARS-

CoV-2; cách ly kịp thời tại chốt, chưa vào trong địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Xét nghiệm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm 

Realtime RT-PCR khẳng định lần 1 dương tính (+) với SARS-CoV-2 ngày 

19/7/2021 (Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời cùng kết quả). 

- Cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông từ 19/7/2021. Hiện 

tại, sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng mắc COVID-19. 

b. Bệnh nhân 60.370 (TPKT) 

- Thông tin chung: Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 1993, địa chỉ: Xã Quỳnh 

Châu - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An. 

- Dịch tễ: Ngày 18/7/2021 đến 19/7/2021, di chuyển từ huyện Kbang → 

thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai → tỉnh Kon Tum qua Chốt 1 (Trạm Sao Mai 

thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum). Tại đây, đối tượng có xét nghiệm 

nhanh dương tính (+) với SARS-CoV-2; cách ly kịp thời tại chốt, chưa vào trong 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Xét nghiệm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm Realtime RT-

PCR khẳng định lần 1 dương tính (+) với SARS-CoV-2 ngày 19/7/2021 (Viện 

Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời cùng kết quả). 

- Cách ly điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng  từ 

19/7/2021. Hiện tại, sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng mắc COVID-

19. 

2.2.2. Số trường hợp nghi ngờ: 01 trường hợp. 

Ca F0n-ĐG (Đăk Glei) 

- Thông tin chung: Nam, dân tộc kinh, sinh năm 1983, địa chỉ: Xã Đăk 

Môn - huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum. 
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- Dịch tễ: F0n-ĐG là F1 của F0-TPKT. Ngày 19/7/2021, F0n-ĐG cùng 

với F0-TPKT di chuyển từ huyện Kbang - tỉnh Gia Lai → tỉnh Kon Tum qua 

Chốt 1 (Trạm Sao Mai thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum). Tại đây, đối 

tượng có xét nghiệm nhanh dương tính (+) với SARS-CoV-2; cách ly kịp thời 

tại chốt, chưa vào trong địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Xét nghiệm:  

+ Ngày 19/7/2021: Lấy mẫu 18h00, kết quả test nhanh kháng nguyên 02 

lần âm tính; RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kết quả dương tính 

(chu trình 36), tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết quả nghi nghờ (chu 

trình 38) và đề nghị lấy mẫu làm lại.  

+ Ngày 20/7/2021: Lấy mẫu khoảng 15h00 - 15h30, kết quả test nhanh 

kháng nguyên 01 lần dương tính; RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

kết quả dương tính (chu trình 24). 

- Cách ly tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng từ 

19/7/2021. Hiện tại, sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng mắc COVID-

19. 

3. Tử vong: 0 trường hợp.  

4. Các ổ dịch: 0 ổ dịch.  

5. Xét nghiệm: 

 Tính đến ngày 21/7/2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy và 

gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2 là 27.034 mẫu. Số mẫu đã có 

kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2 là 27.034; số mẫu đã có kết quả dương tính 

(+) với SARS-CoV-2 là 03. 

2.3. Công tác kiểm soát các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 

a. Kiểm soát, cách ly đối tượng xâm nhập trái phép qua biên giới 

 Từ ngày 15/7/2021 - 21/7/2021, ghi nhận 06 trường hợp6 vi phạm quy chế 

biên giới. 

b. Kết quả tiếp nhận, cách ly y tế 

- Từ ngày 15 - 21/7/2021, ghi nhận 277 trường hợp có yếu tố dịch tễ 

(đi/đến/ở/về từ vùng dịch) vào tỉnh được cách ly y tế tập trung7. 

                   
6 Ngày 09/7/2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp nhận 06 công dân: Nguyễn Quang Đức Chung 

(1995), thường trú Khu 14- Xuân Lũng- Lâm Thao- Phú Thọ; Đinh Đắc Lực (1992), thường trú Gia Viễn – Gia 

Phương- Ninh Bình;  Nguyễn Văn Sỹ (1995), thường trú Tam Đại- Phú Ninh- Quảng Nam; Dương Khánh Linh 

(1992), thường trú Tam Dân- Phú Ninh- Quảng Nam; Nguyên Xuân Lưu (1984), thường trú Yên Bằng- Ý Yên- 

Nam Định; Phan Văn Mạnh (1986), thường trú Thắng Cương- Yên Dũng- Bắc Giang, đến trình báo về hành vi 

nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; đã hoàn chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra sức khoẻ và 

đưa về cách ly tại khu cách ly của Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
7 238 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành 

phố quản lý; 39 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. 
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- Từ ngày 15 - 21/7/2021, ghi nhận 32 trường hợp nhập cảnh vào tỉnh và 

được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. 

Lũy tích số trường hợp nhập cảnh được cách ly tính đến ngày 21/7/2021 là 

6.484 trường hợp.  

- Số trường hợp đang thực hiện cách ly: 559 người. 

Cơ sở cách ly 

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 
0 6.312 1 6.250 62 

Khu cách ly tập trung huyện, TP 47 2.504 2 2.075 429 

Cơ sở y tế 0 656 3 597 59 

Cơ sở cách ly Công an tỉnh 0 4 0 4 0 

Cơ sở cách ly Biên phòng 0 238 1 229 9 

Khách sạn Tây Đô 0 3 0 3 0 

Tổng 47 9.717 7 9.158 559 

c. Cách ly tại nhà 

Từ 15 - 21/7/2021, ghi nhận 311 trường hợp có yếu tố dịch tễ (đi/đến/ở/về 

từ vùng dịch) được cách ly tại nhà; hiện có 591 trường hợp đang cách ly tại nhà. 

TT Địa phương 

Số người 

hiện đang 

thực hiện 

cách ly tại 

nhà 

Tổng số 

hoàn 

thành 

cách ly 

tại nhà 

cộng dồn 

Tổng số 

cách ly 

tại nhà 

cộng dồn 

Phát 

sinh 

trong 

ngày 

Kết thúc 

cách ly 

tại nhà 

trong 

ngày 

1 TP Kon Tum 123 6.898 7.021 22 19 

2 Đăk Glei 31 1.287 1.318 0 0 

3 Đăk Hà 85 2.205 2.290 0 0 

4 Đăk Tô 17 1.671 1.688 4 0 

5 Ia H'Drai 63 245 308 57 1 

6 Kon Plông 49 508 557 0 0 

7 Kon Rẫy 34 791 825 8 3 

8 Ngọc Hồi 69 1.359 1.428 0 0 

9 Sa Thầy 103 2.300 2.403 25 3 

10 Tu Mơ Rông 17 291 308 3 1 

Tổng 591 17.555 18.146 119 27 

2.4. Xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 

Đơn vị báo cáo 

Xử lý hành chính trong kỳ báo cáo 

(ghi nhận đến 09h00 ngày 21/7/2021) 

Số vụ phạt 

trong ngày 

Số tiền phạt 

trong ngày 

Số vụ phạt 

cộng dồn 

Số tiền phạt 

cộng dồn 

UBND Tp Kon Tum 01 1.000.000 137 200.500.000 
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Đơn vị báo cáo 

Xử lý hành chính trong kỳ báo cáo 

(ghi nhận đến 09h00 ngày 21/7/2021) 

Số vụ phạt 

trong ngày 

Số tiền phạt 

trong ngày 

Số vụ phạt 

cộng dồn 

Số tiền phạt 

cộng dồn 

UBND Đăk Glei 09 9.000.000 09 9.000.000 

UBND Đăk Hà 0 0 48 124.000.000 

UBND Đăk Tô 0 0 06 9.000.000 

UBND Ia H'Drai 0 0 31 35.000.000 

UBND Kon Plông 0 0 14 15.800.000 

UBND Kon Rẫy 0 0 3 3.000.000 

UBND Ngọc Hồi 0 0 50 51.500.000 

UBND Sa Thầy 01 1.000.000 16 27.000.000 

UBND Tu Mơ Rông 0 0 02 4.000.000 

Công an tỉnh 05 5.000.000 256 388.850.000 

Tổng 16 16.000.000 572 867.650.000 

Trong đó: 

- Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang: 529 trường hợp/684.300.000 

đồng. 

- Xử phạt các hành vi khác: 43 trường hợp/183.350.000 đồng. 

2.5. Kiểm soát tại các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng 

chống dịch COVID-19 

Vị trí chốt 

Trong ngày báo cáo Lũy tích 

Số phương 

tiện 
Số người 

Số phương 

tiện 
Số người 

Chốt 1 - Thành phố Kon Tum 989 5.305 96.318 388.291 

Chốt 2 - Đăk Glei 491 1.083 37.593 105.761 

Chốt 3 - Kon Plông (xã Hiếu) 37 127 3.958 10.136 

Chốt 4 - huyện Ia H’Drai 95 169 4.835 7.479 

Chốt 5 - Kon Plông (Ngọc Tem) 07 17 1.434 2.810 

Chốt 6 - Tu Mơ Rông 6 28 748  1.162 

Tổng 1.625 6.729 144.886 515.639 

2.6. Công tác điều tra, truy vết 

2.6.1. Điều tra, truy vết ca bệnh 22.359 (tỉnh Đăk Lăk)  

- Điều tra, truy vết F1: 02 trường hợp trên địa bàn tỉnh (Thành phố Kon 

Tum 01; Đăk Hà 01). 

+ Xét nghiệm: 02 trường hợp có kết quả Realtime RT-PCR âm tính (-) lần 

3 với SARS-CoV-2. 
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+ Cách ly: Đã hết cách ly tập trung ngày 19/7/2021, đang theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi cư trú. Hiện tại, sức khỏe của 02 trường hợp ổn định, không có 

các triệu chứng mắc COVID-19. 

- Điều tra F2: 15 trường hợp; F3: 96 trường hợp. 

2.6.2. Điều tra, truy vết ca bệnh 24.865 (tỉnh Đồng Nai)  

- Điều tra, truy vết F1: 05 trường hợp trên địa bàn tỉnh (Thành phố Kon 

Tum 02; Đăk Hà 03); 02 trường hợp chưa truy vết được8. 

+ Xét nghiệm: 05 trường hợp có kết quả Realtime RT-PCR âm tính (-) lần 

3 với SARS-CoV-2. 

+ Cách ly: 05 trường hợp đã hết cách ly tập trung ngày 16/7/2021, đang 

theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú. Hiện tại, sức khỏe của 05 trường hợp ổn 

định, không có các triệu chứng mắc COVID-19. 

- Điều tra F2: 20 trường hợp; F3: 36 trường hợp. 

2.7. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Kon Tum đã được Bộ Y tế phân bổ 

43.720 liều vắc xin phòng COVID-19 (28.060 liều AstraZeneca, 5.580 liều 

Comirnaty, 10.080 liều Moderna). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 2 đợt 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc 

xin theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

  - Đợt 1:  

 + Triển khai từ ngày 22/4/2021 đến ngày 15/5/2021, tiêm mũi 1 cho các 

đối tượng thuộc nhóm 1. 

 + Kết quả: 11.116/13.610 đối tượng được tiêm chủng, đạt tỷ lệ 81,7%. 

 - Đợt 2: 

 + Triển khai từ ngày 07/6/2021 đến 14/7/2021, tiêm mũi 1 cho các nhóm 

đối tượng: Nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 9. 

 + Kết quả: Đã tiêm 20.962/26.976 đối tượng, đạt tỷ lệ 77,7%; nâng tổng 

số người được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh là: 

32.078 người. 

Hiện tại, ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm đợt 3, dự kiến 

triển khai từ 22/7/2021 cho 14.211 đối tượng (nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 9). 

 3. Tình hình phòng, chống dịch bạch hầu 

- Tính đến ngày 21/7/2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận 

trường hợp mắc bệnh bạch hầu. 

                   
8 Về 02 trường hợp F1 chưa truy vết được của ca bệnh 24.865 (tỉnh Đồng Nai): 02 trường hợp này ghi nhận qua lời khai của 

F0; tuy nhiên qua trích xuất camera của quán không thấy rõ 02 trường hợp này và đăng thông tin báo chí cũng không ghi 

nhận trường hợp công dân báo cáo, vì vậy hiện tại vẫn chưa có thông tin.   
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- Tình hình tiêm vắc xin Td: Tính đến hết tháng 4/2021, đã hoàn thành 

mục tiêu chung của chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch bạch hầu cho tất 

cả các đối tượng từ 02 tháng tuổi trở lên đến quy mô xã (đạt tỷ lệ >90%) tại 

102/102 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vắc xin Td cho nhóm từ 49 

tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh là 93,4%. 

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng 

4.1. Tình hình chung 

- Số trường hợp mắc bệnh: Từ 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021, ghi nhận 

02 ca mắc mới tại Đăk Hà và Đăk Glei; luỹ tích ghi nhận 56 ca9. 

- Tử vong: Không ghi nhận ca tử vong. 

4.2. Các hoạt động đã triển khai 

- Xử lý môi trường: Đã tiến hành phun Chloramin B cho các ổ dịch. 

- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp với các phương tiện 

thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng 

đến mọi tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm và cách phòng, tránh dịch 

bệnh tay chân miệng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo và tập trung các nguồn lực của ngành 

Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương quyết tâm khống 

chế dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy 

ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

                   
9 Đăk Hà 10, Đăk Tô 01, Ia H’Drai 20; Đăk Glei 25. 
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