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SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:          /BC-SYT  Kon Tum, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 
(Tuần 21: Từ ngày 19/5/2022 đến 25/5/2022) 

 

Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1191/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện báo cáo về tình hình phòng, chống 

dịch bệnh trên người trên địa bàn tỉnh, 

Sở Y tế báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Kết quả triển khai các hoạt động 

1.1. Công tác quản lý, điều trị 

Nội dung báo cáo Số liệu 

I. Tại nhà  

1. Tổng số F0 điều trị tại nhà mới trong tuần báo cáo 05 

2. Tổng số F0 hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà 03 

3. Lũy tích số F0 điều trị tại nhà từ đầu dịch 46.305 

4. Lũy tích số F0 hoàn thành điều trị tại nhà 46.302 

5. F0 tử vong/Lũy tích 0/0 

II. Tại cơ sở thu dung, điều trị   

6. Tổng số F0 cách ly, điều trị trong tuần báo cáo 00 

7. Tổng số F0 hiện đang được điều trị 02 

- F0 thể nhẹ, không triệu chứng 00 

- F0 thể trung bình 02 

- F0 thể nặng 00 

- F0 thể nguy kịch 00 

8. Lũy tích số F0 điều trị từ đầu dịch 3.704 

9. Số F0 hoàn thành điều trị trong tuần báo cáo/Lũy tích 04/3.702 

10. Số F0 chuyển tuyến luỹ tích 26 

11. F0 tử vong/Lũy tích 0/0 

1.2. Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn: 102/102 xã, phường, thị trấn 

thuộc Cấp độ 1 (vùng xanh). 
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1.3. Tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Vắc xin: Số liều được cấp 1.153.440 liều, số liều thực nhận 1.107.810 

liều, đã triển khai tiêm 1.075.949 liều, đang tổ chức tiêm 54.096 liều. 

- Kết quả:  

+ Đối tượng ≥ 18 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt 99,63%; 

trong đó đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 98,61%. 

+ Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt 

99,92%; trong đó đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 95,33%. 

+ Đối tượng 5 - dưới 12 tuổi: Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 là 

42.703 đối tượng, đạt 48,43%. 

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin trên tổng dân số: 67,60%. 

- Số điểm tiêm: 111. 

- Đánh giá tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đảm bảo an toàn 

tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Công tác nhập liệu được cập nhật 

trực tiếp hoặc nhập hồi cứu lên hệ thống ngay sau buổi tiêm chủng; đảm bảo số 

liệu chính xác và kịp thời. 

1.4. An sinh xã hội 

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp (người sử dụng lao động): Đã hỗ trợ cho 881 

doanh nghiệp với 16.118 lao động (trong đó: 874 doanh nghiệp giảm mức đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 16.047 lao động với 

số tiền 4.860 triệu đồng; 07 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục 

hồi sản xuất cho 71 lao động với số tiền 583,562 triệu đồng), tổng kinh phí hỗ 

trợ 5.443,562 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản): 

+ Phê duyệt hỗ trợ cho 187 hộ kinh doanh, với tổng kinh phí 561,0 triệu 

đồng. 

+ Phê duyệt hỗ trợ 5.541 đối tượng (là người lao động, viên chức hoạt 

động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch và người điều trị F0, người thực hiện 

cách ly y tế F1) với tổng kinh phí là 6.447,525 triệu đồng. Tổng kinh phí phê 

duyệt là: 7.008,525 triệu đồng. 

1.5. Công tác tổ chức dạy học: Tất cả các cơ sở sở giáo dục trên địa bàn 

toàn tỉnh đang triển khai hình thức dạy ôn thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức 

trực tiếp đối với tất cả học sinh lớp 12, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch 

COVID-19. 

1.6. Công tác truyền thông, công nghệ 

- Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông 

tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương, biện pháp 

phòng, chống dịch; tuyên truyền việc phục hồi, phát triển kinh tế của ngành, địa 
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phương; tăng cường khuyến cáo, nâng cao ý thức của người dân, không được lơ 

là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai kết nối, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu 

tiêm chủng với ứng dụng PC-COVID. 

1.7. Công tác tài chính, hậu cần 

Tổng số kinh phí các đơn vị, địa phương đã thực chi cho công tác phòng 

chống dịch COVID-19 (4.846 triệu đồng), cụ thể: 

- Kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ: 3.857 

triệu đồng. 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị, mua vật tư, hóa chất tập trung và các 

nội dung chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khác: 989 triệu 

đồng. 

1.8. An ninh trật tự xã hội 

- Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch trong tuần: 0. 

- Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch đã xử lý trong tuần: 0. 

- Đánh giá tình hình an ninh trật tự xã hội: Cơ bản ổn định. 

2. Nhận xét, đánh giá 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở ngành, đơn vị đã tham 

mưu và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh.  

- Ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch của người dân được 

nâng cao. 

3. Nhận định, dự báo dịch bệnh 

- Cần chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng, thích nghi với dịch 

bệnh, nhất là tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. 

- Hầu hết người dân đã có hiểu biết cơ bản về cách phòng chống dịch 

COVID-19; đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19; đã có thuốc điều trị 

COVID-19. Các trường hợp mắc bệnh khoảng 80% là bệnh nhẹ, không triệu 

chứng, hầu hết được cách ly điều trị tại nhà.  

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

- Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, đồng 

bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và ngành Y tế, nhất là 

Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 218/QĐ-BYT. 
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- Duy trì hoạt động truyền thông thường xuyên, hình thức phù hợp để mỗi 

người dân, mỗi hộ gia đình hiểu, nhận thức và tham gia, chấp hành, tuân thủ các 

quy định phòng chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức hoạt động giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-

CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch. 

- Duy trì, tổ chức tốt việc điều trị F0 tại nhà, đảm bảo công tác quản lý, 

kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và an sinh xã hội cho việc điều trị  F0 tại nhà. Chú 

trọng đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người 

khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng 

bào dân tộc thiểu số,… Tổ chức theo dõi, khám và phục hồi chức năng cho 

người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng. 

- Tiếp tục triển khai tổ chức công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm 

bảo an toàn, theo đúng kế hoạch và tiến độ. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH KHÁC 

1. Kết quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) 

1.1. Tình hình chung 

a. Số trường hợp mắc bệnh 

- Từ ngày 19/5/2022 đến ngày 25/5/2022, ghi nhận 06 ca mắc SXHD 

mới1 , lũy tích ghi nhận 35 ca2 . 

- Theo địa bàn: Có 14/102 xã/phường/thị trấn với 09/886 thôn/làng/tổ dân 

phố có ca bệnh. 

b. Các ổ dịch: 19/5/2022 đến ngày 25/5/2022, ghi nhận 02 ổ dịch SXHD 

tại huyện Đăk Hà và Ia H'Drai; luỹ tích ghi nhận 19 ổ dịch SXHD3. 

c. Tử vong: Không ghi nhận ca tử vong. 

d. Số trường hợp đang điều trị: 03 trường hợp. 

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): 19 ổ dịch; số đợt phun: 38 đợt phun/19 ổ dịch. 

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

LQBG là: 00 ổ dịch. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi SXHD chủ động: 00 đợt. 

- Tổ chức phun hóa chật diệt muỗi SXHD chủ động diện rộng: 00 đợt. 

                                           
1 Đăk Hà 05, Ia H'Drai 01. 
2 Đăk Hà 27, Đăk Tô 01, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 03, Sa Thầy 01, Ia H'Drai 01. 
3 Đăk Hà 11, Đăk Tô 01, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 03, Sa Thầy 01, Ia H'Drai 01. 
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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 bạch hầu: Tính đến ngày 25/5/2022, 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu. 

3. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:  

Từ 19/5/2022 đến ngày 25/5/2022, không ghi nhận ca mắc. Luỹ tích đến 

25/5/2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 03 trường hợp mắc bệnh tay 

chân miệng tại huyện Đăk Hà./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- 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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