
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX Kon Tum, ngày       tháng      năm 

V/v thực hiện báo cáo về                         

tình hình phòng, chống dịch                    

bệnh trên người trên địa bàn tỉnh 

   

Kính gửi:  
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và 

Truyền thông; 

- Các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trước định hướng chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của 

Trung ương có nhiều thay đổi hướng đến thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, một 
số nội dung theo yêu cầu báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh cần thay đổi để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần: 

a) Đối với báo cáo hàng ngày:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, điều trị COVID-19 trên địa bàn 
(theo phần I, Phụ lục 1 kèm theo).  

- Các đơn vị thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không 
triệu chứng1: Báo cáo tình hình quản lý, thu dung, điều trị COVID-19 (theo phần 

II, Phụ lục 1 kèm theo). 

Các đơn vị, địa phương gửi báo cáo đến Sở Y tế trước 15 giờ hàng ngày.  

b) Đối với báo cáo hàng tuần:  

- Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo, đánh giá tình hình 
phòng, chống dịch COVID-19 theo Phụ lục 2 gửi kèm, gửi Sở Y tế2 trước 15 giờ 

thứ 4 của tuần báo cáo.  

 

                                        
1 Khu thu dung, điều trị COVID-19 của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (nếu kích hoạt hoặc thành lập). 
2 Sở Y tế đôn đốc, tổng hợp đầy đủ nội dung báo cáo tại Phụ lục 02 
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2. Giao Sở Y tế: 

- Đôn đốc, tổng hợp số liệu báo cáo ngày và tuần của các đơn vị, địa phương 
và của Sở Y tế để báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch 

bệnh trên người trên địa bàn tỉnh theo các nội dung nêu trên gửi qua hệ thống Zalo 
Tổ Giúp việc Trung tâm Chỉ huy tỉnh (chịu trách nhiệm về số liệu và thông tin 

báo cáo) và gửi qua hệ thống iOffice đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16 
giờ hằng ngày. 

- Đối với báo cáo theo đề nghị của Bộ Y tế, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: 
thực hiện nội dung và thời gian báo cáo theo đề nghị và quy định.  

3. Giao Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo nhanh khi có tình huống 
khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại mục 5 Văn bản số 3877/UBND-KGVX ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính 

công) phối hợp với Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 
1372/VP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

Văn bản này thay thế Văn bản số 4049/UBND-KGVX ngày 10 tháng 11 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện báo cáo về tình hình phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
+ CVP, PCVP Nguyễn Đình Cầu: 
+ Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
+ Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, KGVX.PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Y Ngọc 
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PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ COVID-19 TRONG NGÀY 
 

 Nội dung báo cáo 
Số liệu 

I. Tại nhà  

1. Tổng số F0 điều trị tại nhà mới trong ngày báo cáo  

2. Tổng số F0 hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà  

3. Lũy tích số F0 điều trị tại nhà từ đầu dịch  

4. Số F0 hoàn thành điều trị tại nhà trong ngày báo cáo/Lũy tích  

5. F0 tử vong/Lũy tích  

II. Tại cơ sở thu dung, điều trị  

6. Tổng số F0 cách ly, điều trị trong ngày báo cáo  

7. Tổng số F0 hiện đang được điều trị  

- F0 thể nhẹ, không triệu chứng  

- F0 thể trung bình  

- F0 thể nặng  

- F0 thể nguy kịch  

8. Lũy tích số F0 điều trị từ đầu dịch  

9. Số F0 hoàn thành điều trị trong ngày báo cáo/Lũy tích  

10.  Số F0 chuyển tuyến trong ngày/Lũy tích  

11.  F0 tử vong/Lũy tích  

Kiến nghị, đề xuất (nếu có): ................................................................................ 
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PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  
VÀ DỊCH BỆNH TRÊN NGƯỜI TRONG TUẦN 

 

TT Nội dung báo cáo Đơn vị báo cáo 

1 Về an ninh trật tự của địa phương (Số vụ vi phạm quy 
định phòng, chống dịch) và đánh giá tình hình 

Công an tỉnh; UBND 
các huyện, thành phố 

2 Về tài chính, hậu cần: Kinh phí chi cho công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; thực hiện các  chính  sách đặc 

thù; mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm… 
và đánh giá tình hình 

Sở Tài chính 

3 Tình hình mắc COVID-19 của học sinh/giáo viên trong 
trường học; đánh giá tình hình dạy và học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

4 Về an sinh xã hội: Kinh phí hỗ trợ; số người lao động 
được hỗ trợ; số người sử dụng lao động được hỗ trợ; số 

đối tượng khác được hỗ trợ (người có công, gia đình 
chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, 
người khuyết tật, người yếu thể, DTTS…) và đánh giá 

tình hình 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

5 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 
chống dịch COVID-19 (nếu có); các hoạt động tuyên 
truyền, truyền thông phòng, chống dịch. 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

6 Công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên 
địa bàn giáp ranh; xử lý các hành vi vi phạm quy chế 

biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; đánh giá, nhận định 
tình hình dịch ở các tỉnh giáp ranh... 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

7 - Tình hình mắc bệnh trên địa bàn; công tác tổ chức cách 
ly, điều trị COVID-19 tại nhà. 

- Phân loại mức độ dịch của các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn huyện/thành phố. 

- Đánh giá chung về các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 triển khai. 

Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố 

8 Công tác điều trị COVID-19 tại các cơ sở điều trị. Đơn vị, địa phương thành 
lập cơ sở thu dung điều trị 

COVID-19 

9 - Công tác y tế: Tình hình mắc bệnh toàn tỉnh, công tác 
thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế; tình hình tổ chức 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; dữ liệu tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 

- Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên người 

Sở Y tế 
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