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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 

các điểm và đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

   Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Căn cứ Công văn số 5014/CV-BCĐ ngày 11/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống 

dịch COVID-19, 

Thời gian qua, công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về và đi ngang qua 

địa bàn tỉnh tăng đột biến, nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh) đã tổ chức xét nghiệm giám sát cộng đồng cho đối 

tượng nguy cơ, địa điểm nguy cơ. 

Sở Y tế báo cáo kết quả giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 các điểm và 

đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau: 

1. Kết quả lấy mẫu giám sát xét nghiệm RT-PCR (gộp 5)  

1.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu 

- Đối với người bán hàng, quán tại Chợ lớn Kon Tum: 121 người, ưu tiên 

lựa chọn những hàng quán thường xuyên tiếp xúc với khách hàng; người bán 

hàng, thu ngân thường xuyên tiếp xúc khách hàng tại Siêu thị Coopmart Kon 

Tum: 20 người. Kết quả xét nghiệm: 141/141 người âm tính (-) với SARS-

CoV-2. 

- Đối với công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Bình: 200 người, 

ưu tiên lựa chọn những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. 

Kết quả xét nghiệm: 200/200 người âm tính (-) với SARS-CoV-2. 

1.2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện lấy mẫu 

- Nhóm đối tượng: Nhân viên giao hàng; lái xe, phụ xe vận chuyển hàng 

hóa của các đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh; lấy mẫu 

ngẫu nhiên, đại diện người dân, người làm việc tại các điểm giao nhận hàng hóa, 

chợ đầu mối, đại lý xăng dầu, trạm dừng nghỉ, buôn bán hải sản, quán ăn uống, 

cửa hàng, tạp hóa. 
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- Số lượng lấy mẫu: Tổng số 2.051 người, trong đó: Thành phố Kon Tum 

300 người, huyện Đăk Hà 300 người, huyện Đăk Tô 282 người, huyện Ngọc 

Hồi 250 người, Đăk Glei 144 người, huyện Tu Mơ Rông 150 người, huyện Kon 

Rẫy 300 người, huyện Kon Plông 0 người1, huyện Sa Thầy 276 người, huyện Ia 

H’Drai 49 người.  

- Kết quả xét nghiệm: 2.051/2.051 người âm tính (-) với SARS-CoV-2. 

 2. Kết quả mẫu test nhanh giám sát kháng nguyên SARS-CoV-2 

(Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện) 

- Nhóm đối tượng: Đại diện tại các hộ gia đình có công dân hoàn thành 

việc cách ly y tế tại nhà/ nơi lưu trú hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà.  

- Số lượng lấy mẫu: Tổng số 988 người, trong đó: Thành phố Kon Tum 

100 người, huyện Đăk Hà 100 người, huyện Đăk Tô 100 người, huyện Ngọc 

Hồi 100 người, huyện Đăk Glei 04 người2, huyện Tu Mơ Rông 100 người, 

huyện Kon Rẫy 101 người, huyện Kon Plông 183 người, huyện Sa Thầy 100 

người, huyện Ia H’Drai: 96 người.  

- Kết quả xét nghiệm: 988/988 người âm tính (-) với SARS-CoV-2. 

3. Tổng số người giám sát xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: 3.380 

người (trong đó: 2.392 người xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, 988 

người test nhanh kháng nguyên). 

 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; 

- Sở Công thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- Khu Công nghiệp Hòa bình; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

                                           
1 Tại huyện Kon Plông, do ảnh hưởng của mưa bão gây khó khăn trong việc tập trung đối tượng để tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm. 
2 Đăk Glei: Lấy mẫu test nhanh chưa đạt yêu cầu so với số lượng giao 100 mẫu. 


		2021-10-23T05:07:49+0700


		2021-10-23T09:07:43+0700


		2021-10-23T09:07:38+0700


		2021-10-23T09:07:38+0700


		2021-10-23T09:07:54+0700




