
 

 
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 11 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện cách ly y tế cơ sở lưu trú phòng chống dịch COVID-19 

(Tính đến 17h00 ngày 29/11/2021) 
_______________________ 

 

  Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 
  

Căn cứ Quyết định số 4145/QĐ-BCĐ ngày 17 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc cách ly y tế cơ 

sở lưu trú để phòng chống dịch COVID-19, 

Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện cách ly y tế cơ sở lưu trú Khách sạn 

Hoàng Thịnh (số 605 Nguyễn Huệ - Tổ 2 - phường Quyết Thắng - thành phố 

Kon Tum), như sau: 

1. Các ca bệnh 

1.1. Ca bệnh thứ nhất (F0-343) 

1.1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.D.Q, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 1981. 

- Địa chỉ: Phường Thắng Lơị - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Thành phố Hồ Chí Minh (điạ phương có cấp đô ̣ dic̣h 1 - vùng 

xanh). 

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

COVID-19. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Mắc COVID-19 vào ngày 16/11/2021 taị điạ 

bàn tỉnh Kon Tum. 

1.1.2. Yếu tố dic̣h tê ̃

- Trước ngày 12/11/2021, F0-343 ở taị Thành phố Hồ Chí Minh (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 12-13/11/2021, F0-343 di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về tỉnh Kon Tum. 

- F0-343 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào tối ngày 16/10/2021. 
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1.2. Ca bệnh thứ hai (F0-344) 

1.2.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.D.H, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 2018. 

- Địa chỉ: Phường Thắng Lơị - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Thành phố Hồ Chí Minh (điạ phương có cấp đô ̣ dic̣h 1 - vùng 

xanh). 

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

- Tiền sử mắc COVID-19: Mắc COVID-19 vào ngày 16/11/2021 taị điạ 

bàn tỉnh Kon Tum. 

1.2.2. Yếu tố dic̣h tê ̃

- Trước ngày 12/11/2021, F0-344 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 12-13/11/2021, F0-344 di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về tỉnh Kon Tum. 

- F0-344 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

vào tối ngày 16/10/2021. 

2. Biện pháp đáp ứng phòng chống dịch 

2.1. Khu vực phong tỏa 

- Ngày 16/11/2021: Ngay khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên đã tổ chức     

khoanh vùng cơ sở lưu trú. 

- Ngày 17/11/2021: Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch (phong tỏa) tại 

Khách sạn Hoàng Thịnh (số 605 đường Nguyễn Huệ - Tổ 2 - phường Quyết 

Thắng - thành phố Kon Tum); triển khai các hoạt động trong vùng phong tỏa. 

- Ngày 17, 18, 23, 26 và 29/11/2021: Đã lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực 

phong tỏa, không phát hiện ca bệnh mới. 

2.2. Truy vết 

- Số trường hợp F1: 19 ca. Trong đó: Số (+) SARS-CoV-2: 0 ca; số âm 

tính: 19 ca. 

- Số trường hợp F2: 267 ca. Trong đó: Số (+) SARS-CoV-2: 0 ca; số âm 

tính: 267 ca. 

3. Kết quả xét nghiệm khu vực phong tỏa 

- Ngày 17/11/2021, lấy 17 mâũ để làm xét nghiêṃ RT-PCR lần 1, kết quả 

xét nghiệm: 17/17 mẫu có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). 

- Ngày 23/11/2021, lấy 17 mâũ để làm xét nghiêṃ RT-PCR lần 1, kết quả 

xét nghiệm: 17/17 mẫu có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). 
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- Ngày 26/11/2021, lấy 17 mẫu để làm xét nghiệm RT-PCR lần 1, kết quả 

xét nghiệm: 17/17 mẫu có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). 

- Ngày 29/11/2021, lấy 17 mâũ để làm xét nghiêṃ RT-PCR lần 1, kết quả 

xét nghiệm: 17/17 mẫu có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). 

4. Nhận định, đánh giá: Qua thời gian tổ chức triển khai thực hiện cách 

ly y tế cơ sở lưu trú từ 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2021 đến nay, kể cả ngày    

khoanh vùng dịch tễ diện rộng lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 1, đã đủ 14 ngày. 

Hiện tại, tất cả các trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19 đã được cách ly điều trị 

tại cơ sở y tế. Trong khu vực phong tỏa, tất cả người dân còn lại đã có 04 lần kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (-), ổ dịch đã được khống chế, không còn 

khả năng lây nhiễm cộng đồng. 

5. Đề nghị: Kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

kết thúc cách ly y tế cơ sở lưu trú Khách sạn Hoàng Thịnh (số 605 đường 

Nguyễn Huệ - Tổ 2 - phường Quyết Thắng - thành phố Kon Tum) lúc 15 giờ 00 

phút ngày 30/11/2021. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cách ly y tế cách ly y tế cơ sở lưu 

trú phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế kính trình Thường trực Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét, chỉ 

đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố Kon Tum; 

- Trung tâm Kiểm soát bêṇh tật; 

- Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; 

- Lưu: VT, NVYDThsH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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