
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 

Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

(tính đến 11 giờ, ngày 22/10/2021) 

 

Sở Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) tỉnh Kon 

Tum) báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CÁC CA MẮC COVID-19 CỘNG ĐỒNG 

 1. Các ca mắc COVID-19 cộng đồng: 

1.1. Huyện Đăk Hà:  

- 01 ca (F0-162), đã cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở Trường Cao đẳng 

cộng đồng - cơ sở 1 (từ 01/10/2021- 14/10/2021)với 03 mẫu xét nghiệm RT-

PCR âm tính, về cách ly tại nhà, ngày 21/10/2021 dương tính (+) với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR(ct: 14). 

Trường hợp này, truy vết được 05 F1(Đăk Hà 04, thành phố Kon Tum 01) 

và 01F1cb (cùng buồng cách ly). Ngày 21/10/2021: 04F1 của Đăk Hà (+) 

SARS-CoV-2[F0-166 (mẹ F0-162; ct14); F0-167 (bố F0-162; ct14); F0-168 

(em F0-162; ct14); F0-169 (em F0-162; ct20)]; 01F1 của TP.Kon Tum âm tính 

SARS-CoV-2 và F1cb âm tính SARS-CoV-2. 

1.2. Huyện Tu Mơ Rông: 03 ca (F0-163, 164, 165) là cán bộ trực chốt 

Tu Mơ Rông (+) SARS-C0V-2 ngày 21/10/2021. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Các biện pháp đáp ứng đã triển khai: 

2.1. Chỉ đạo, điều hành 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3802/UBND-KGVX 

ngày 21/10/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca COVID-

19 cộng đồng. 

- UBND tỉnh và Sở Y tế đã cử các Đoàn công tác đến các huyện Đăk Hà, 

Đăk Tô, Tu Mơ Rông để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, khẩn trương truy 

vết và khoanh vùng dịch tễ diện rộng. 

- UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp đáp 

ứng với dịch bệnh. 

2.2. Về truy vết  

2.1. Liên quan đến các F0 tại Đăk Hà 
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Loại 

F 
Tổng 

Đã lấy 

mẫu 

Đã 

nhận 

mẫu 

Kết quả 

Chưa nhận 
Âm tính 

Dương 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

F1 256 256 256 256 0 0 0 

F2 145 91 91 0 0 91 54 

2.2. Liên quan đến các F0 tại Tu Mơ Rông 

Loại 

F 
Tổng 

Đã lấy 

mẫu 

Đã 

nhận 

mẫu 

Kết quả 

Chưa nhận 
Âm tính 

Dương 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

F1 182 123 123 121 0 2 59 

F2 775 407 407 397 0 10 368 

 2.3. Khoanh vùng dịch tễ diện rộng và lấy mẫu khu vực khoanh vùng 

TT 
Địa 

phương 

Địa điểm 

khoanh vùng 

Số 

hộ 

Dân 

số 

Số 

mẫu 

đã lấy 

Kết quả 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Đang 

chờ 

1 Đăk Hà 

Nhóm 3, Nhóm 4- 

Thôn 5- xã Hà 

Mòn 

33 103 461 - 46 - 

2 

Tu Mơ 

Rông 

1 phần thôn Mô 

Pả xã Đăk Hà 
92 299 - - - - 

3 Thôn Đăk Kinh 1- 

xã Ngọc Lây 
63 237 - - - - 

4 Thôn Tu Mơ 

Rông, Tu Cấp, 

Long Leo- xã Tu 

Mơ Rông 

184 674 - - - - 

5 Đăk Tô 

Một phần Khối 5, 

Một phần Khối 62- 

thị trấn Đăk Tô 

109 322 322 - - 322 

Tổng 481 1714 368 0 46 322 

 2.4. Test nhanh kháng nguyên cho các đối tượng  

TT Địa phương 
Thực hiện 

test nhanh 

Kết quả 

Dương tính Âm tính Đang chờ 

1 Đăk Hà 269 0 269 0 

2 Đăk Tô 201 0 201 0 

3 Tu Mơ Rông 244 0 244 0 

Tổng 714 0 714 0 

                                           
1 57 công dân còn lại đã đưa đi cách ly tập trung và đã được lấy mẫu tại cơ sở cách ly tập trung. 
2Phạm vị: Trong phạm vi các điểm giao nhau của các đường: Ngã tư đường A Tua và đường Nguyễn Văn Cừ; 

ngã tư đường Trần Phú và đường Chu Văn An và đến cuối đường Trần Phú (về phía Bắc). 
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3. Các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19 tiếp theo: 

3.1. Tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 triệt để, không bỏ sót và 

áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp. 

3.2. Duy trì khu vực khoanh vùng dịch tễ diện rộng đảm bảo “nội bất 

xuất, ngoại bất nhập” cho đến khi có kết quả xét nghiệm. 

- Khu vực khoanh vùng dịch tễ diện rộng của huyện Đăk Hà với 46 dân 

đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 1, đề nghị: Điều tra, truy vết triệt 

để F1, F2, F3 trong khu vực khoanh vùng, áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp.  

Kết thúc khoanh vùng (ngay sau khi điều tra, truy vết, cách ly xong) và tiếp tục 

lấy mẫu RT-PCR gộp 5 vào ngày thứ 3, 7 (kể từ mẫu 1). 

- Khu vực khoanh vùng dịch tễ diện rộng của huyện Đăk Tô với 322 dân: 

Chưa có kết quả xét nghiệm. Dự kiến, nếu có nhiều ca F0 và tập trung thì tổ 

chức cách ly y tế dùng dịch; nếu ít hoặc không có F0 thì điều tra, truy vết triệt để 

F1, F2, F3 trong khu vực khoanh vùng, áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp và 

kết thúc khoanh vùng (ngay sau khi điều tra, truy vết, cách ly xong), tiếp tục lấy 

mẫu RT-PCR gộp 5 vào ngày thứ 3, 7 (kể từ mẫu 1). 

- Khu vực khoanh vùng dịch tễ diện rộng của huyện Tu Mơ Rông: (1) 

Một phần thôn Mô Pả xã Đăk Hà; (2) Thôn Đăk Kinh 1- xã Ngọc Lây; (3) Thôn 

Tu Mơ Rông, Tu Cấp, Long Leo- xã Tu Mơ Rông. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ đánh giá dịch tễ, đề nghị cách ly y tế 

vùng có dịch (phong tỏa). Trước mắt, dự kiến sẽ phong tỏa diện hẹp ở khu vực 

(1); các khu vực (2) và (3) thì điều tra, truy vết triệt để F1, F2, F3 trong khu vực 

khoanh vùng, áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp và kết thúc khoanh vùng 

(ngay sau khi điều tra, truy vết, cách ly xong), tiếp tục lấy mẫu RT-PCR gộp 5 

vào ngày thứ 3, 7 (kể từ mẫu 1). 

3.3. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn có dịch và khu vực 

khoanh vùng; đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc y tế khu vực khoanh vùng. 

3.4. Tiếp tục tăng cường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, nhất là trên các địa bàn đang có dịch như Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông, Đăk Tô; đặc biệt chú trọng ưu tiên tiêm đủ mũi cho đối tượng từ 65 tuổi 

trở lên và từ 50 tuổi trở lên. 

4. Kiến nghị: 

4.1. UBND các huyện, thành phố, nhất là huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ 

Rông tiếp tục huy động các lực lượng trên địa bàn truy vết F1, F2, F3 triệt để, 

không bỏ sót và áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp. 

UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo kiểm tra, rà soát và lấy mẫu RT-PCR 

xét nghiệm giám sát tất cả các trường hợp qua chốt Tu Mơ Rông (trừ đối tượng 

cách ly tập trung) trong vòng 15 ngày qua. 

4.2. Đối với UBND huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông:  
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- Sau khi có kết quả xét nghiệm của khu vực khoanh vùng dịch tễ diện 

rộng, tiến hành đánh giá và tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 (phong 

tỏa) nếu cần thiết; triển các hoạt động trong vùng phong tỏa theo đúng Quyết 

định số 598/QĐ-BCĐ ngày 03/7/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về ban 

hành Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 và Quy trình số 

3073/QTr-BCĐ ngày 12/7/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về xử lý khi có 

ca COVID-19 cộng đồng và cách ly y tế vùng có dịch. 

- Triển khai các biện pháp đảm bảo hậu cần, duy trì an ninh trật tự. 

- Triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu 

cách ly tập trung. 

4.3. Công an tỉnh: Chủ động huy động lực lượng công an phối hợp với 

các đơn vị y tế và các lực lượng liên quan tại địa phương tổ chức truy vết các 

trường hợp F1, F2, F3; đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn có dịch và các 

kho vực phong tỏa. 

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

vụ, tập trung nguồn lực, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo Quy chế 

làm việc và Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 của BCĐ PCD 

COVID-19 tỉnh1; quyết tâm khống chế, kiểm soát dịch COVID-19trên địa bàn 

tỉnh. 

 II. ĐIỀU TRỊ NGƯỜI MẮC COVID-19 

1. Số trường hợp mắc COVID-19 tính đến 11 giờ, ngày 22/11/2021 

- Trong ngày, phát hiện mới trong ngày là 17 trường hợp, trong đó có 08 

trường hợp mắc tại cộng đồng (huyện Đăk Hà 05 trường hợp, huyện Tu Mơ 

Rông 03 trường hợp). 

- Số ca mắc COVID-19 tính đến 11 giờ, ngày 22/11/2021: 179 trường 

hợp. Đã điều trị khỏi là 46 trường hợp, hiện còn 133 trường hợp đang được điều 

trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tổng số trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2: 101 trường hợp, 

trong đó 39 trường hợp khỏi ra viện, còn lại 62 trường hợp đang tiếp tục được 

điều trị. 

 2. Các trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh: 

Tên đơn vị 
Tổng số ca mắc 

COVID-19 

Tổng số 

mắc mới3 

Tổng số tái 

dương tính 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plong 10 10 0 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 01 01 0 

                                           
3 Trường hợp mắc mới được tính là trường hợp tỉnh Kon Tum phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. 
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Tên đơn vị 
Tổng số ca mắc 

COVID-19 

Tổng số 

mắc mới3 

Tổng số tái 

dương tính 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 12 9 03 

Bệnh viện dã chiến số 1  163 109 53 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 05 02 03* 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 02 0 02 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 13 12 01 

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 13 13 0 

Tổng cộng 219 156 62 

 Ghi chú: Trường hợp 03 ca tái dương tính được tính bao gồm 02 trường 

hợp dương tính từ TP Hồ Chí Minh về tiếp tục điều trị tại TTYT huyện Đăk Hà. 

3. Nhận định, đánh giá:  

Do xuất hiện ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng ở 2 địa phương, dự báo 

nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, vượt qua khả năng đáp ứng của các 

cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. 

Nguy cơ lây nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung khiến số ca mắc 

COVID-19 tăng nhanh trong thời gian tới. 

 4. Đề xuất:  

- Tăng cơ số giường bệnh điều trị người mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã 

chiến số 1, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

- Chuẩn bị khởi động Bệnh viện dã chiến Quân dân y số 2 tại Cơ sở 4 - 

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo tại Công văn số 

3802/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chuẩn bị phương án thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu vực 

phong tỏa. 

- Nhân lực y tế thiếu thốn, cần huy động sự tham gia của y tế ngành, y tế 

tư nhân. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH KON TUM 

1. Hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh Kon Tum: 

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về 

thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum. 
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- Ban hành Quyết định số 3314/QĐ-TTCH ngày 16/9/2021 của Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế làm 

việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum. 

- Xây dựng Kế hoạch diễn tập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh KonTum4. 

- Ban hành Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thiết lập, bổ sung báo cáo số liệu về công tác phòng, 

chống COVID-19 trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Ban hành Quyết định số 3803/QĐ-TTCH ngày 21/10/2021 của Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc thành lập Tổ 

giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum. 

2. Đề xuất Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 cấp 

huyện và xã: 

- Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn hết sức phức tạp, 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp khởi động để đáp ứng 

kịp thời với diễn biến dịch.  

- Báo cáo kịp thời diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn cho Trung tâm 

Chỉ huy cấp trên ngay khi có diễn biến mới và đề xuất các giải pháp, tháo gỡ các 

khó khăn trong quá trình thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Kính trình Trung tâm Chỉ huy tỉnh biết, chỉ đạo./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 các huyện, thành phố; 

- 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 

 

                                           
4 Sở Y tế trình dự thảo Kế hoạch tại Tờ trình số 4425/TTr-SYT ngày 14/9/2021. 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP BÁO CÁO CÁC CA COVID-19 CỘNG ĐỒNG 
_______________________________ 

 

1. F0-162 

1.1. Thông tin 

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

 - Địa chỉ: Xã Hà Mòn - huyện 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 tại nhà: Xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum; 

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

1.2 Yếu tố dịch tễ 

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

bàn tỉnh Kon Tum). 

- Ngày 01/10/2021 F0-162di 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 đã 

được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung 

tại Trường Cao đẳng cộng 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. 

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

vào ngày 20/10/2021. 

1.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR 

- 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 tại nhà: Ngày 21/10/2021, xét nghiệm RT-PCR lần 1 khẳng định 

dương tính (+) (ct: 14). 

2. F0-163 

2.1. Thông tin 

 - Họ và tên: T.T.T.H, giới tính Nữ, dân tộc Kinh, sinh năm 1988. 

- Địa chỉ: Phường Quang Trung - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 
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- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng 

COVID-19. 

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

- Chuyển cách ly điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

2.2 Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-163 có tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát 

dịch COVID-19 tại Chốt 6 - Ngọc Lây (thôn Đăk Kinh- xã Ngọc Lây- huyện Tu 

Mơ Rông). F0-163 không đi ra khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum, không tiếp xúc gần 

với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- F0-163 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào ngày 21/10/2021. 

2.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 35) [ngày 06/10/2021, RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-)]. 

3. F0-164 

3.1. Thông tin 

 - Họ và tên: Y.H, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1979. 

- Địa chỉ: Xã Đăk Hà - huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng 

COVID-19. 

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

- Chuyển cách ly điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

3.2 Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-164 có tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát 

dịch COVID-19 tại Chốt 6 - Ngọc Lây (thôn Đăk Kinh- xã Ngọc Lây- huyện Tu 

Mơ Rông). F0-164 không đi ra khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum, không tiếp xúc gần 

với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- F0-164 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào ngày 21/10/2021. 

3.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 34) [ngày 06/10/2021, RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-)]. 

4. F0-165 

4.1. Thông tin 

 - Họ và tên: T.T.H, giới tính Nữ, dân tộc Kinh, sinh năm 1982. 

- Địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô - huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng 

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

- Chuyển cách ly điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

4.2 Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-165 có tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát 

dịch COVID-19 tại Chốt 6 - Ngọc Lây (thôn Đăk Kinh- xã Ngọc Lây- huyện Tu 

Mơ Rông). F0-165 không đi ra khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum, không tiếp xúc gần 

với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- F0-165 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào ngày 21/10/2021. 

4.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 36) [ngày 06/10/2021, RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-)]. 

5. F0-166 

5.1. Thông tin 

- Họ và tên: H.T.L, giới tính Nữ, dân tộc Sán Chỉ, sinh năm 1977. 

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

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Tiêm 01 mũi vắc xin  phòng 

COVID-19. 

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

 - Cách ly tập trung: Huyện Đăk Hà; chuyển cách ly điều trị: Bệnh viện Dã 

chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

5.2 Yếu tố dịch tễ 

 - Trong vòng 14 ngày qua, F0-166 sinh sống và làm việc tại tỉnh Kon 

Tum, không đi ra ngoài tỉnh. 

 - Từ ngày 15-21/10/2021, F0-166 tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 162 mắc 

COVID-19 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021). 

5.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 14). 

6. F0-167 

6.1. Thông tin 

- Họ và tên: L.V.C, giới tính Nam, dân tộc Sán Chỉ, sinh năm 1975. 

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

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID-19. 

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

 - Cách ly tập trung: Huyện Đăk Hà; chuyển cách ly điều trị: Bệnh viện Dã 

chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 
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6.2 Yếu tố dịch tễ 

 - Trong vòng 14 ngày qua, F0-167 sinh sống và làm việc tại tỉnh Kon 

Tum, không đi ra ngoài tỉnh. 

 - Từ ngày 15-21/10/2021, F0-167 tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 162 mắc 

COVID-19 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021). 

6.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 14). 

7. F0-168 

7.1. Thông tin 

- Họ và tên: L.T.H.G, giới tính Nữ, dân tộc Sán Chỉ, sinh năm 2004. 

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

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

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

 - Cách ly tập trung: Huyện Đăk Hà; chuyển cách ly điều trị: Bệnh viện Dã 

chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

7.2 Yếu tố dịch tễ 

 - Trong vòng 14 ngày qua, F0-168sinh sống và làm việc tại tỉnh Kon 

Tum, không đi ra ngoài tỉnh. 

 - Từ ngày 15-21/10/2021, F0-168tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 162 mắc 

COVID-19 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021). 

7.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính 

(+) (ct: 14). 

8. F0-169 

8.1. Thông tin 

- Họ và tên: L.T.T.H, giới tính Nữ, dân tộc Sán Chỉ, sinh năm 2001. 

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

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID-19. 

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

 - Cách ly tập trung: Huyện Đăk Hà; chuyển cách ly điều trị: Bệnh viện Dã 

chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

8.2 Yếu tố dịch tễ 

 - Trong vòng 14 ngày qua, F0-169sinh sống và làm việc tại tỉnh Kon 

Tum, không đi ra ngoài tỉnh. 
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 - Từ ngày 15-21/10/2021, F0-169tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 162 mắc 

COVID-19 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021). 

8.3 Kết quả xét nghiệm RT-PCR: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) 

(ct: 20). 

_______________ 
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