
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

Số:          /CV-BCĐ Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2022 
  

V/v khẩn trương triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 tại Trường 

Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum. 

 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có 

dịch COVID-19”; Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về 

tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 

1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc kiểm tra thực hiện công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. 

Để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 tại Trường Tiểu học 

THSP Ngụy Như Kon Tum - thành phố Kon Tum có liên quan đến 01 trường 

hợp mắc COVID-19 là học sinh của Trường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh yêu cầu: 

1. Tổ chức thực hiện giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2  

- Lấy mẫu giám sát xét nghiệm RT-PCR (gộp 5) để đánh giá khả năng lây 

nhiễm và có cơ sở để tổ chức thực hiện các biện pháp đáp ứng phù hợp kịp thời. 

- Số lượng: Toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh 

Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum - thành phố Kon Tum. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum - số 148 đường 

Trần Hưng Đạo - phường Thắng Lợi - thành phố Kon Tum. 

- Thời gian: Buổi chiều, ngày 05/01/2022 (bắt đầu lúc 17h00). 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các lực lượng chức năng liên quan 

hỗ trợ việc lấy mẫu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho việc lấy mẫu. 

- Khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và tổ chức cách ly 

phù hợp theo quy định. 



2 

 

 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu 

học THSP Ngụy Như Kon Tum: 

- Khẩn trương thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học 

sinh của trường đến địa điểm lấy mẫu để được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-

CoV-2. Sắp xếp, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh đến lấy 

mẫu theo khối, lớp kết hợp phân chia theo giờ hợp lý, đảm bảo giãn cách. 

- Đối với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh có địa chỉ ở các 

huyện/ngoài tỉnh, khẩn trương lập danh sách gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật (qua địa chỉ email: vietytdpkt@gmail.com) để được hướng dẫn việc lấy mẫu. 

- Bố trí địa điểm để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho giáo 

viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh (đảm bảo giãn cách). 

- Thường xuyên khử trùng bề mặt (lau chùi) toàn trường để đảm bảo 

phòng chống dịch. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Thực hiện lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm RT-PCR cho giáo viên, cán bộ 

quản lý, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum. 

Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Hỗ trợ công tác điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến 01 ca F0 

của Trường. 

- Kinh phí thực hiện hoạt động giám sát xét nghiệm chi từ nguồn sự 

nghiệp Y tế của đơn vị được Sở Y tế giao dự toán năm 2022 về phòng chống 

dịch COVID-19. 

5. Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 

- Phối hợp, hỗ trợ việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

- Khẩn trương tổ chức, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa 

phương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và cách ly theo quy định. 

- Phun hóa chất khử trùng tại Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon 

Tum - thành phố Kon Tum. 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố Kon 

Tum và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: BCĐ, NVYDThsH. 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 
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