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THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 132) 

Về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2  

và 58 trường hơp̣ mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum 
____________________ 

 

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

02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 58 trường hơp̣ mắc COVID-

19 tại tỉnh Kon Tum, như sau: 

1. Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:  

- Thứ 260 là N.Đ.P, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc 

COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 

15/12/2021. Ngày 17/12/2021, N.Đ.P di chuyển từ tỉnh Đồng Nai (điạ phương 

có cấp đô ̣dic̣h 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngày 22/12/2021, N.Đ.P được 

các lưc̣ lươṇg chức năng đưa đi cách ly tâp̣ trung taị cơ sở cách ly tâp̣ trung trên 

điạ bàn huyêṇ Sa Thầy (lý do N.Đ.P có tiếp xúc gần với các trường hơp̣ mắc 

COVID-19 thứ 774 và thứ 775, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 22/12/2021). Ngày 08/01/2022, N.Đ.P hoàn thành cách ly tập trung, được 

trở về địa phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy). Ngày 12/01/2022, N.Đ.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, 

có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.Đ.P hiện đang được 

cách ly, điều trị tại nhà (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 261 là P.T.L, sinh năm 1980, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc 

COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh Kon Tum (mã số bệnh nhân: 

1.453.888). Ngày 09/01/2022, P.T.L hoàn thành cách ly điều trị, được trở về địa 

phương để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy). 

Ngày 12/01/2022, P.T.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết 

quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.L hiện đang được cách ly, 

điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum).  

2. Trường hợp mắc COVID-19: 

- Trường hợp từ thứ 1344 đến thứ 1355 (12 trường hợp) là các trường 

hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.  
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- Thứ 1356 là V.N.P, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, V.N.P thực 

hiện cách ly tại nhà (lý do V.N.P có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 

thứ 1268, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). 

Ngày 11/01/2022, V.N.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, 

có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.N.P hiện đang được 

cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1357 là T.V.K, sinh năm 1965, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, T.V.K thưc̣ 

hiêṇ cách ly tại nhà (lý do T.V.K có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 

thứ 1310, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). 

Ngày 12/01/2022, T.V.K được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, có 

kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.K hiện đang được 

cách ly, điều trị tại nhà (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1358 là T.L.L, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ngày 28/12/2021, T.L.L thưc̣ hiêṇ 

cách ly taị nhà (lý do T.L.L có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 

909, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/12/2021). Ngày 

12/01/2022, T.L.L được lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 lần 3, có kết 

quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.L.L hiện đang được cách ly, 

điều trị tại nhà (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1359 là N.P.G, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1360 là L.T.H.A, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1361 là N.H.G.N, sinh năm 2021, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 01/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly taị nhà (lý do các 

công dân này có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1028, đươc̣ 

phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/12/2021). Ngày 12/01/2022, 

các công dân này được lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 lần 3, có kết 

quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly, 

điều trị tại nhà (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).  

- Thứ 1362 là N.V.T, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1363 là T.Q.T, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1364 là L.T.T.C, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
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Ngày 10/01/2022, các công dân này di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng (địa 

phương có cấp đô ̣dic̣h 1 - vùng xanh) về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến điạ 

phương (thi ̣trấn Sa Thầy, huyêṇ Sa Thầy), các công dân này thưc̣ hiêṇ cách ly 

taị nhà (lý do các công dân này tự lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiêṃ dương tính với 

SARS-CoV-2). Ngày 11/01/2022, sau khi đươc̣ thông báo, Trung tâm Y tế huyêṇ 

Sa Thầy đa ̃tiến hành lấy mẫu và chuyển mâũ về Trung tâm Kiểm soát bêṇh tâṭ 

để thực hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, các công dân này 

có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được 

cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1365 là T.T.T sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngày 09/01/2022, T.T.T di 

chuyển từ tỉnh Thừa Thiên Huế về tỉnh Kon Tum. Ngay khi về đến điạ phương, 

T.T.T thưc̣ hiêṇ khai báo y tế taị Phòng khám đa khoa khu vưc̣ xa ̃ Đăk Rve, 

huyêṇ Kon Râỹ, được hướng dâñ cách ly taị nhà (lý do T.T.T về từ địa phương 

có cấp đô ̣ dịch 3 - vùng cam). Ngày 10/01/2022, T.T.T đươc̣ lấy mâũ để xét 

nghiêṃ với SARS-CoV-2. Ngày 12/01/2022, T.T.T có kết quả xét nghiệm 

dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.T hiện đang được cách ly, điều trị tại 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1366 là V.T.Đ sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1367 là N.C.T, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1368 là N.H.BT, sinh năm 2010, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiêṇ cách ly taị nhà và đươc̣ lấy 

mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần 

với trường hợp mắc COVID-19 thứ 1312, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-

CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 11/01/2022, các công dân này có kết quả xét 

nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện 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 1369 là A.H, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1370 là H, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1371 là H, sinh năm 1965, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1372 là A.R, sinh năm 2018, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
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- Thứ 1373 là Y, sinh năm 1969, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1374 là A.Ngh, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa 

chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly tại nhà và được lấy 

mẫu tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp 

xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ thứ 1313 đến thứ 1319, đươc̣ 

phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/01/2022). Ngày 11/01/2022, 

các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện 

nay 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 1375 là Y.B, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1376 là Y.V, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1377 là Y.Th, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: 

Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1378 là N.T.K.L, sinh năm 1972, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 10/01/2022, các công dân này thực hiện cách ly taị nhà và được lấy 

mâũ tầm soát để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp 

xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1343, đươc̣ phát hiêṇ dương tính 

với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 11/01/2022, các công dân này có 

kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay 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 1379 là L.T.T, sinh năm 1983, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, L.T.T 

có triêụ chứng mêṭ mỏi, đau họng, sốt nhe ̣ nên tư ̣ lấy mâũ để xét nghiệm với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét 

nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được thông báo, Trung 

tâm Y tế thành phố Kon Tum đa ̃tiến hành lấy mâũ và chuyển mâũ về Trung tâm 

Kiểm soát bêṇh tâṭ thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-CoV-2, có kết quả xét 

nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T hiện 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 1380 là D.T.N, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, D.T.N 

đến Trung tâm Y tế huyêṇ Kon Plông xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) 
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với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyêṇ Kon Plông đa ̃ tiến hành lấy mâũ và 

chuyển mâũ về Trung tâm Kiểm soát bêṇh tâṭ thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-

CoV-2. D.T.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon 

Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).  

- Thứ 1381 là N.T.N, sinh năm 1993, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1382 là N.Q.T, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1383 là D.N.T, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1384 là T.P.K, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1385 là J.M, sinh năm 1973, giới tính nam, quốc tịch Philipines; 

địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1386 là J.P, sinh năm 1973, giới tính nữ, quốc tịch Colombia; địa 

chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1387 là H.N, sinh năm 1981, giới tính nam, quốc tịch Philipines; 

địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

Ngày 12/01/2022, các công dân này được lấy mâũ để xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc 

COVID-19 thứ 1380, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 

12/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay 

đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng 

Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1388 là N.N.C.C, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, N.N.C.C 

đươc̣ lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 (lý do N.N.C.C có tiếp xúc gần 

với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1330, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-

CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, N.N.C.C có kết quả xét nghiệm 

dương tính (+) với SARS-CoV-2.  N.N.C.C hiện đang được cách ly, điều trị tại 

nhà (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1389 là Đ.T.H.L, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, Đ.T.H.L 

đươc̣ lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 (lý do Đ.T.H.L có tiếp xúc gần 

với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1330, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-

CoV-2 vào ngày 10/01/2022), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-

CoV-2.  Đ.T.H.L hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). 
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- Thứ 1390 là V.T.T, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1391 là N.C.T, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1392 là N.C.T, sinh năm 2014, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1393 là N.C.M, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mâũ để xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với các trường hơp̣ mắc 

COVID-19 thứ 1330 và thứ 1331, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 

vào ngày 10/01/2022), có kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà (thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).  

- Thứ 1394 là N.T.T.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 

06/01/2022, N.T.T.N có triêụ chứng mệt mỏi, ho, đau tức ngưc̣. Ngày 

11/01/2022, N.T.T.N tự 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. Chiều cùng ngày, N.T.T.N đến Trung tâm Kiểm soát bêṇh tâṭ - cơ sở 3 

(phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) xét nghiêṃ SARS-CoV-2. Ngày 

12/01/2022, N.T.T.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

N.T.T.N hiện 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 1395 là A.P, sinh năm 1976, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa 

chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

- Thứ 1396 là Y.Th, sinh năm 1976, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa 

chỉ: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

Ngày 11/01/2022, các công dân này được lấy mâũ để xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc 

COVID-19 thứ 1327, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 

10/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiêṃ dương 

tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện đang được cách ly, điều trị tại 

nhà (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1397 là R.C.N, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa 

chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, R.C.N có 

triêụ chứng mệt mỏi nên đến Traṃ Y tế xa ̃Ia Tơi, huyện Ia H’Drai lấy mẫu để 

xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có 

kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) với SARS-CoV-2. Ngay sau khi đươc̣ thông 

báo, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai đa ̃ tiến hành lấy mâũ và chuyển mẫu về 
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Trung tâm Kiểm soát bêṇh tâṭ để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-CoV-2. Ngày 

12/01/2022, R.C.N có kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

R.C.N hiện đang được cách ly, điều trị tại Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy, 

Ia H’Drai (xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1398 là A.K, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa 

chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngày 12/01/2022, A.K được lấy 

mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là A.K có tiếp xúc gần với trường 

hợp mắc COVID-19 thứ 1397, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 12/01/2022), có kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.K 

hiện đang được cách ly, điều trị tại Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy, Ia 

H’Drai (xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum). 

- Thứ 1399 là L.T.T.A, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/01/2022, 

L.T.T.A đươc̣ lấy mẫu tầm soát để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 (lý do L.T.T.A 

có tiếp xúc gần với trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1341, đươc̣ phát hiêṇ dương 

tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, L.T.T.A có kết 

quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.A hiện 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 1400 là N.Q.V, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thứ 1401 là N.T.Y.T, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa 

chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 Ngày 11/01/2022, các công dân này đươc̣ lấy mẫu tầm soát để xét 

nghiêṃ với SARS-CoV-2 (lý do các công dân này có tiếp xúc gần với trường 

hơp̣ mắc COVID-19 thứ 1334, đươc̣ phát hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 10/01/2022). Ngày 12/01/2022, các công dân này có kết quả xét nghiệm 

dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này hiện 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). 

Trên đây là 02 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 58 

trường hơp̣ mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (trong đó, có 36 trường hợp mắc 

COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng là trường hợp thứ 1366 đến 1401). 

Tính đến 07 giờ ngày 13/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1401 

trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 968 ca phát hiện tại các cơ sở, các 

nơi cách ly và 433 ca phát hiện tại cộng đồng.  

Để nâng cao hiêụ quả công tác phòng chống dic̣h COVID-19, các lưc̣ 

lươṇg chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dic̣h tê.̃ Đề nghi ̣ 

người dân bình tiñh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối 

hơp̣ chăṭ che ̃với các cơ quan chức năng, chính quyền điạ phương thưc̣ hiêṇ tốt 

các biêṇ pháp phòng chống dic̣h COVID-19; nếu phát hiêṇ taị điạ bàn có người 
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tiếp xúc gần với ca bêṇh thì thông tin ngay cho chính quyền điạ phương; thưc̣ 

hiêṇ nghiêm túc yêu cầu “5K + Vắc xin” trong phòng chống dic̣h COVID-19 

của Bô ̣Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công 

côṇg và thưc̣ hiêṇ 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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