
 

 

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 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

(Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021) 

 

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: Ngày 09/6/2021, ghi nhận 03 ổ dịch mới tại huyện Sa 

Thầy. Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, ghi nhận 19 ổ dịch SXHD1. Luỹ 

tích đến 09/6/2021, ghi nhận 36 ổ dịch SXHD2. 

c. Số trường hợp mắc bệnh: Ngày 09/6/2021, ghi nhận 05 ca mắc 

SXHD mới tại huyện Sa Thầy. Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, ghi nhận 

65 ca mắc SXHD mới3. 

- Luỹ tích đến 09/6/2021, toàn tỉnh ghi nhận 103 ca mắc SXHD4. 

- Theo địa bàn: Có 14/102 xã/phường/thị trấn với 28/886 thôn/làng/tổ dân 

phố có ca bệnh. 

d. Số trường hợp đang điều trị: 27 trường hợp5. 

1.2. 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): 34 ổ dịch; số đợt phun: 68 đợt phun/34 ổ dịch. 

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

LQBG là: 02 ổ dịch. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi SXHD chủ động: 0 đợt. 

                                           
1 Đăk Tô 03, Sa Thầy 16. 
2 Đăk Hà 02, Đăk Tô 13, Ngọc Hồi 05, Sa Thầy 16. 
3 Đăk Tô 15, Sa Thầy 50. 
4 Đăk Hà 03, Đăk Tô 42, Ngọc Hồi 07, Đăk Glei 01, Sa Thầy 50. 
5 Đăk Tô 09, Sa Thầy 18. 
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- Tổ chức phun hóa chật diệt muỗi SXHD chủ động diện rộng: 0 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 chung 

- Tử vong: 0 trường hợp (ca).  

- Các ổ dịch: 0 ổ dịch.  

- Số trường hợp mắc bệnh: 0 trường hợp.  

- Xét nghiệm: Tính đến ngày 09/6/2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ 

chức lấy và gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2 là 22.180 mẫu. 

Số mẫu đã có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2 là 22.180. 

2.2. 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 

Trong tuần không ghi nhận trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới. 

b. Kết quả tiếp nhận, cách ly y tế 

- Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, ghi nhận 84 trường hợp có yếu 

tố dịch tễ (đi/đến/ở/về từ vùng dịch) vào tỉnh được cách ly y tế tập trung6. 

- Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, ghi nhận 11 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 

09/6/2021 là 6.309 trường hợp.  

- Số trường hợp đang thực hiện cách ly: 192 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 
4 6.163 0 6.118 45 

Khu cách ly tập trung huyện, TP 0 1.950 0 1.828 122 

Các cơ sở y tế 0 538 0 514 24 

                                           
6 69 tại khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố quản lý; 15 tại cơ sở y tế. 
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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 Công an tỉnh 0 4 0 4 0 

Cơ sở cách ly Biên phòng 0 221 0 220 1 

Khách sạn Tây Đô 0 3 0 3 0 

Tổng 4 8.879 0 8.687 192 

c. Cách ly tại nhà:  

Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, có 413 trường hợp có yếu tố dịch 

tễ (đi/đến/ở/về từ vùng dịch) được cách ly tại nhà; hiện có 1.412 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 574 6.007 6.581 0 0 

2 Đăk Glei 14 1.232 1.246 0 0 

3 Đăk Hà 227 1.914 2.141 0 0 

4 Đăk Tô 114 1.464 1.578 0 0 

5 Ia H'Drai 15 225 240 0 0 

6 Kon Plông 68 370 438 0 0 

7 Kon Rẫy 59 680 739 0 0 

8 Ngọc Hồi 181 1.094 1.275 0 7 

9 Sa Thầy 127 2.012 2.139 0 2 

10 Tu Mơ Rông 33 237 270 0 0 

Tổng 1.412 15.235 16.647 0 09 

2.3. Công tác điều tra, truy vết ca bệnh 

Kết quả truy vết trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh có 

triệu chứng COVID-19 ngày 03/6/2021: Trường hợp ở tại thôn Đắk Chun - xã 

Măng Bút - huyện Kon Plông trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 

31/5/2021, xuất hiện triệu chứng COVID-19 (sốt, mệt mỏi) ngày 03/6/2021; 

hiện đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông; kết quả xét 

nghiệm âm tính (-) lần 2 với SARS-CoV-2. 

- Điều tra F2: 71 trường hợp, xét nghiệm giám sát 71/71 trường hợp âm 

tính (-) với SARS-CoV-2. 

- Điều tra F3: 127 trường hợp. 

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 09/6/2021) 

Số vụ phạt 

trong ngày 

Số tiền phạt 

trong ngày 

Số vụ phạt 

cộng dồn 

Số tiền phạt 

cộng dồn 

UBND Tp Kon Tum 0 0 89 125.000.000 
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Đơn vị báo cáo 

Xử lý hành chính trong kỳ báo cáo 

(ghi nhận đến 09h00 ngày 09/6/2021) 

Số vụ phạt 

trong ngày 

Số tiền phạt 

trong ngày 

Số vụ phạt 

cộng dồn 

Số tiền phạt 

cộng dồn 

UBND Đăk Glei 0 0 0 0 

UBND Đăk Hà 0 0 0 0 

UBND Đăk Tô 0 0 1 2.000.000 

UBND Ia H'Drai 0 0 17 19.000.000 

UBND Kon Plông 0 0 08 4.800.000 

UBND Kon Rẫy 0 0 3 3.000.000 

UBND Ngọc Hồi 0 0 48 49.500.000 

UBND Sa Thầy 0 0 7 7.000.000 

UBND Tu Mơ Rông 0 0 0 0 

Công an tỉnh 4 4.000.000 205 325.850.000 

Tổng 4 4.000.000 378 536.150.000 

Trong đó: 

- Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang: 346 trường hợp/434.800.000 

đồng. 

- Xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không tạm dừng hoạt động:   

02 cơ sở/40.000.000đ 

- Xử phạt các hành vi khác: 30 trường hợp/61.350.000 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 
- - 36.671 142.773 

Chốt 2 - huyện Đăk Glei 501 1.455 15.154 51.695 

Chốt 3 - huyện Kon Plông 37 83 1.630 3.939 

Chốt 6 - huyện Tu Mơ Rông 7 25 260 479 

Tổng 545 1.563 53.715 198.886 

2.6. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Astra Zeneca đợt 2 từ ngày 

07/6/2021. Kết quả tiêm tính đến 09/6/2021: 

 - Số đối tượng được tiêm mũi 1: 1.2707 đối tượng. 

- Số đối tượng được tiêm mũi 2: 0 đối tượng. 

                                           
7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 400, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 142, Đăk Glei 294, Tu Mơ Rông 86, Sa 

Thầy 154, Ia H’Drai 74, Kon Rẫy 120. 
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- Số phản ứng sau tiêm: 0 đối tượng. 

2.7. Nội dung khác: Ngày 07/6/2021, tỉnh Rattanakiri - Campuchia phát 

hiện thêm 04 trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca 

nhiễm lên 22 trường hợp8. 

3. Tình hình phòng, chống dịch bạch hầu 

- Tính đến ngày 09/6/2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận 

trường hợp mắc bệnh bạch hầu. 

- Tình hình tiêm vắc xin Td: Tính đến hết tháng 4/2021, tỉnh Kon Tum 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%. 

- Kết quả theo địa phương tiêm vắc xin Td: 

 
TT 

Huyện/ 

thành phố 

Tổng 

số xã 

Số xã 

triển 

khai 

Kết quả 2 vòng  

chiến dịch 

Số đối tượng 
Số đối tượng 

tiêm đủ 2 mũi 
Tỷ lệ (%) 

1 TP Kon Tum 21 21 151.190 140.752 93,1 

2 Đăk Tô 9 9 36.233 34.745 95,9 

3 Tu Mơ Rông 11 11 23.479 21.865 93,1 

4 Sa Thầy 11 11 43.432 41.012 94,4 

5 Kon Plông 9 9 23.932 22.734 95,0 

6 Đăk Glei 11 11 42.909 39.209 91,4 

7 Ngọc Hồi 8 8 48.722 44.463 91,3 

8 Đăk Hà 12 12 59.850 55.812 93,3 

9 Kon Rẫy 7 7 26.341 25.458 96,6 

10 Ia H'Drai 3 3 7.287 6.698 91,9 

Tổng 102 102 463.375 432.748 93,4 

 4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng 

4.1. Tình hình chung 

- Số trường hợp mắc bệnh: Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021, ghi 

nhận 04 ca mắc mới tại huyện Đăk Glei. Lũy tích đến 09/6/2021, toàn tỉnh ghi 

nhận 48 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. 

                                           
8 Báo cáo số 1833/BC-BCH ngày 08/6/2021 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 
9 Huyện Đăk Hà 08 ca, Đăk Tô 01, huyện Ia H’Drai 19 ca và huyện Đăk Glei 20 ca. 
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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 
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