
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 10 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO NHANH 
Trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 162  

điạ chỉ cư trú taị xã Hà Mòn - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon Tum 

 (Tính đến 14 giờ 00, ngày 21/10/2021) 
________________________________ 

 

   Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Sở Y tế báo cáo nhanh kết quả giám sát các trường hợp dương tính (+) với 

SARS-CoV-2 thứ 162, điạ chỉ cư trú taị xa ̃Hà Mòn - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon 

Tum, như sau:  

1. Thông tin về ca dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 162 (công dân 

tự phát về tỉnh Kon Tum) 

- Họ và tên: L.T.T.T, giới tính Nữ, dân tộc Sán Chỉ, sinh năm 1999. 

- Địa chỉ: Xã Hà Mòn - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Tỉnh Bình Phước. 

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly taị nhà: Xã Hà Mòn - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon Tum; 

chuyển cách ly điều trị: Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 01/10/2021, F0-162 ở tại tỉnh Bình Phước (không ở trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum). 

- Ngày 01/10/2021 F0-162 di chuyển từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Kon 

Tum bằng xe ô tô, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai - thành phố Kon Tum, F0-162 

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

trung taị Trường Cao đẳng côṇg đồng - cơ sở 1 đến ngày 14/10/2021. 

- Sáng ngày 15/10/2021, F0-162 rời khỏi cơ sở cách ly tập trung trở về 

nhà (tại xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum) bằng xe ôm công nghệ 

(Grab), tại đây F0-162 tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- F0-162 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào ngày 20/10/2021. 
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3. Điều tra tiếp xúc 

- Hiện đã điều tra được F1: 05 ca (Đăk Hà 04, thành phố Kon Tum 01) 

cách ly tập trung, đang tiếp tục truy vết. 

- Hiện đã điều tra được F1cb (cùng buồng trong thời gian cách ly tập 

trung với F0-162): 01 ca (thành phố Kon Tum). 

- Hiêṇ đã điều tra được F2 liên quan đến F0-162: 200 ca (Đăk Hà), cách 

ly tại nhà, đang tiếp tục truy vết. 

- Hiện đã điều tra đươc̣ F3 liên quan đến F0-162: 80 ca (Đăk Hà), lập 

danh sách theo dõi sức khỏe, đang tiếp tục truy vết. 

4. Các hoạt động đã triển khai 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà; tổ chức điều tra dịch tễ F0-162. 

- Chuyển F0-162 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

- Tổ chức cách ly tập trung các F1 tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện Đăk Hà. 

5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện) 

- Đối với F0-162:  

+ Cách đi điều trị tại Trường Cao đẳng Cộng đồng - cơ sở 1: Ngày 

01/10/2021, xét nghiệm RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-); ngày 05/10/2021, 

xét nghiệm RT-PCR lần 2 khẳng định âm tính (-); ngày 14/10/2021; xét nghiệm 

RT-PCR lần 3 khẳng định âm tính (-). 

+ Cách ly taị nhà: Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-PCR lần 1 khẳng 

định dương tính (+) (ct: 14). 

- Đối với các F1:  

+ 04/05 (Đăk Hà) dương tính (+) với SARS-CoV-2, cụ thể: 

• Đối với F1 thứ nhất (Bố của F0-162): Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-

PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 14). 

• Đối với F1 thứ hai (Me ̣của F0-162): Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-

PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 14). 

• Đối với F1 thứ ba (Em của F0-162): Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-

PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 20). 

• Đối với F1 thứ tư (Em của F0-162): Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-

PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 14). 
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+ 01/05 (thành phố Kon Tum) mẫu đang chạy xét nghiệm, chưa có kết 

quả. 

- Đối với F1cb: Đang chạy xét nghiệm, chưa có kết quả. 

- Đối với các F2: Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chưa nhận được 

mẫu.  

6. Hướng xử lý tiếp theo 

- Tiếp tục cách ly điều trị cho F0-162; cách ly tâp̣ trung các F1; chuyển 04 

F1 dương tính (+) với SARS-CoV-2 về cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 

số 1 - tỉnh Kon Tum. 

- Tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2, F3 không để bỏ sót. 

- Khoanh vùng dịch tễ 

7. Đề nghị 

7.1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phối hợp chặt chẽ với 

các đơn vị y tế tiếp tục điều tra truy vết F1, F2, F3 (không bỏ sót); áp dụng biện 

pháp xử lý y tế kịp thời, phù hợp. 

- Khoanh vùng dịch tễ từ Điểm cao 601 đến qua nhà bệnh nhân 100m (về 

hướng thị trấn Đăk Hà- huyện Đăk Hà) để lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá tình 

hình lây nhiễm và có biện pháp đáp ứng tiếp theo. 

- Huy động các Tổ cộng tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn để tổ chức truy vết và kiểm 

soát tất cả những trường hợp có yếu tố nguy cơ. 

- Cần xem xét kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung để đáp ứng tình hình 

dịch bệnh. 

7.2. Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà: Tập trung các nguồn lực, phối hợp 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục truy vết thần tốc, đề nghị cách ly y tế 

kịp thời, khoanh vùng đối tượng; phối hợp tổ chức cách ly y tế và giám sát sức 

khỏe các trường hợp liên quan F0 chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu và triển 

khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

7.3. Bệnh viện Dã chiến số 1- tỉnh Kon Tum: Tổ chức cách ly điều trị 

các F0 theo đúng quy định. 

7.4. Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị y tế truy vết, cách ly 

các trường hợp tiếp xúc với các F0. 

7.5. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm 

vụ, triển khai cấp bách ngay các nhiệm vụ được giao tại Quy chế làm việc và 

Phương án cách ly y tế vùng dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh. 
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Kính trình Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ PCD 

COVID-19 tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- UBND huyêṇ Đăk Hà; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1; 

- Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà;  

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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