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Số:          /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày         tháng 5 năm 2021 
   

V/v rà soát, quản lý, theo dõi sức 

khỏe, xét nghiệm các trường hợp 

về từ Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

  

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có 

những diễn biến khó lường, phức tạp. Tính từ ngày 18/5/2021 đến nay, tại 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng 

có liên quan đến 04 chuỗi lây nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh1.  

Ngày 30/5/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp 

khẩn cấp để triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống dịch, trong đó: Từ 00h ngày 

31/5/2021, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ 

thị 15+ (thực hiện đầy đủ Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ 

tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống 

dịch. Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m khi giao tiếp). Riêng đối với 

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 kể từ 00h ngày 31/5/2021 áp dụng 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. 

Trước tình hình đó, để chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch 

COVID-19 có xảy ra trên địa bàn tỉnh thông qua các trường hợp đã đến/ở/về từ 

Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, chính quyền, công an các cấp và Tổ công tác cộng đồng phòng 

chống dịch bệnh rà soát tất cả các trường hợp có đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí 

Minh trong thời gian từ ngày 18/5/2021 đến ngày 29/5/2021 mà chưa được 

cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung để hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và 

lấy mẫu xét nghiệm giám sát SARS-CoV-2. 

                                           
1 - Chuỗi lây nhiễm thứ nhất phát hiện ngày 18/5/2021 tại Quận 3 với 02 ca mắc (BN 4514 và BN 4583). Hiện 

tại, chuỗi lây nhiễm này đã được điều tra, truy vết, khoanh vùng triệt để. 

- Chuỗi lây nhiễm thứ hai phát hiện ngày 21/5/2021 tại quán bánh canh- Quận 3 với 05 ca mắc (BN4780, 

BN4781, BN4782, BN5329, BN5463). Hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã được được điều tra, truy vết, khoanh 

vùng triệt để. 

- Chuỗi lây nhiễm thứ ba phát hiện ngày 26/5/2021 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng với 64 ca mắc. Hiện tại, 

chuỗi lây nhiễm này vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng. 

- Chuỗi lây nhiễm thứ tư phát hiện ngày 27/5/2021 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ với 02 ca mắc (BN 6444, BN 6445). 

Hiện tại, chuỗi lây nhiễm này vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng. 
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- Khẩn trương lập danh sách và thực hiện lấy mẫu của các trường hợp nói 

trên gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để làm xét nghiệm kháng nguyên 

SARS-CoV-2, hoàn thành chậm nhất ngày 02/6/2021. 

- Thực hiện công tác báo cáo hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Kiểm soát điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để 

đảm bảo xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng đối tượng quy định. 

- Đảm bảo hóa chất, sinh phẩm… để xét nghiệm SARS-CoV-2 kịp thời. 

- Tổng hợp, báo cáo nội dung, tình hình và đề xuất các vấn đề phát sinh, 

vướng mắc về Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tích cực chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, chính quyền, công an các cấp và Tổ công tác cộng đồng 

phòng chống dịch bệnh rà soát tất cả những trường hợp có đến/ở/về từ Thành 

phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 18/5/2021 đến 29/5/2021 để khẩn 

trương quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định chủ động phòng, chống dịch 

COVID-19 kịp thời. 

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo; 

yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nghiêm túc khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy Kon Tum; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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