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THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 100) 

về 03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum 
____________________ 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 

03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau: 

- Thứ 508 là T.T.H, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/12/2021, T.T.H di chuyển 

từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về địa phương, T.T.H 

thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và được các 

lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy (lý do T.T.H về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam). Ngày 

11/12/2021, T.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả 

xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. T.T.H 

đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư 

Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 509 là P.V.Q, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/12/2021, P.V.Q có biểu 

hiện mệt, sốt, ho, mất vị giác nên thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) 

với SARS-CoV-2. P.V.Q đến Trạm Y tế xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi để khai 

báo y tế và được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp test nhanh kháng nguyên (02 lần), đều cho kết quả xét nghiệm dương tính 

(+) với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu và chuyển 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-

2 bằng phương pháp RT-PCR sàng lọc, có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương 

tính (+) với SARS-CoV-2. Ngày 10/12/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, khẳng định P.V.Q có kết quả dương tính 

(+) với SARS-CoV-2. P.V.Q đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 510 là V.T.T, sinh năm 1966, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với 

trường hợp mắc COVID-19 thứ 509 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-

2 vào ngày 10/12/2021). Ngày 10/12/2021, V.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm 

với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR. V.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 



2 

 

Tính đến 21 giờ ngày 11/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 510 trường 

hợp mắc COVID-19, trong đó có 435 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách 

ly và 75 ca phát hiện tại cộng đồng.  

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, 

khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, 

nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; 

nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay 

cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K + Vắc xin” trong 

phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang 

khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-

19. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum trân trọng 

thông báo./.  

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tinh; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung 

 ương thường trú tại tỉnh Kon Tum; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 
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