
 

PHỤ LỤC 07 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Báo cáo số 382 /BC-UBND ngày 26/11/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:  

Công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19 được quán triệt 

và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương; bám sát tình 

hình dịch trong nước và thực tiễn trên địa bàn để triển khai nhằm đáp ứng kịp 

thời với diễn biến dịch. Đặc biệt trong giai đoạn dịch thứ 4, đã thực hiện khá 

hiệu quả các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh thông 

qua việc triển khai các Chốt liên ngành kiểm soát dịch; giám sát cách ly y tế; 

phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách 

ly điều trị, bệnh viện dã chiến; thực hiện công tác bảo đảm hậu cần phòng, 

chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ; huy động cả hệ thống chính trị thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm: 

Lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”... 

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ " về ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; triển khai 

những giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều 

trị hiệu quả,... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội. 

2. Tình hình dịch COVID-19 (số liệu tính đến ngày 22/11/2021) 

a) Số trường hợp mắc bệnh: có 555 ca mắc bệnh, trong đó 368 ca F0 và 

187 ca tái dương tính, trong số đó ghi nhận 40 ca bệnh trong cộng đồng. 

b) Công tác điều trị: 113 ca (trong đó, số F0: 77 ca; số F0tdt: 36 ca). 

Không có ca tử vong, không có ca bệnh nặng đang điều trị ICU, không có ca 

bệnh nguy kịch đang điều trị ECMO. 

Bệnh viện Dã chiến số 1 (quy mô 200 giường) đảm bảo cách ly điều trị các 

ca COVID-19. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi, Trung tâm Y tế các huyện) đã và đang cách ly điều trị theo quy định, 

góp phần giảm tải cho Bệnh viện Dã chiến số 1. 

c) Cách ly tập trung: Số đang cách ly: 707 người. Trong đó số F1 đang 

cách ly tập trung 339 người, số còn lại là người về từ vùng dịch và các trường 

hợp khác. Hiện có 35 cơ sở cách ly tập trung với khả năng thu dung 3.796 

người.  

Nhìn chung cơ sở vật chất, trang bị cơ sở cách ly tập trung đảm bảo yêu 

cầu cách ly phòng, chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở cách ly tập 

trung được tổ chức định kỳ, thường xuyên để đảm bảo khả năng thu dung, cách 
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ly và quản lý tốt các đối tượng tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 

d) Cách ly/tự theo dõi sức khỏe tại nhà: Số người cách ly tại nhà trong 

ngày, 171 người; số người tự theo dõi sức khỏe trong ngày 220 người. Lũy tích 

số người cách ly tại nhà 15.665 người. 

Cơ sở được trưng dụng để làm khu theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung: 

Điểm trường thôn/Hội trường/Nhà văn hóa thôn/Nhà rông/Trạm Y tế, Nhà thi 

đấu đa năng huyện, Trụ sở Hạt kiểm lâm cũ... đến nay đã có 102 cơ sở. 

đ) Hoạt động của Tổ cộng đồng/Trạm Y tế lưu động 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.831 Tổ cộng đồng hoạt động thường 

xuyên và thành lập 47 Trạm Y tế lưu động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các 

vùng dịch. Tổ cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân 

dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; giám sát, phát hiện và báo cáo 

cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những người có yếu tố nguy cơ 

trên địa bàn (đến/ở/về từ vùng dịch); giám sát cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe 

tại nhà và phát hiện nhưng trường hợp không chấp hành các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19 để báo chính quyền địa phương xử lý. 

e) Hoạt động của các Điểm khai báo y tế: Trên địa bàn triển khai 06 vị 

trí: Điểm KBYT1-Sao Mai, Điểm KBYT2-Đèo Lò Xo, Điểm KBYT3-Pờ Ê, 

Điểm KBYT4 -Sê San, Điểm KBYT5-Ngọc Lây, Điểm KBYT6-Ya Tăng. 

f) Tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: 

- Vắc xin: Số liều được cấp 581.070 liều, số liều thực nhận 502.270 liều, 

đã triển khai tiêm 402.153 liều, đang tổ chức tiêm 118.564 liều. 

- Kết quả:  

+ Đối tượng ≥ 18 tuổi: 338.741 người; đã tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

302.906 người (đạt 89,42%); trong đó đã tiêm đủ liều (2 mũi): 99.247 người 

(đạt 29,3%). 

+ Đối tượng 12 tuổi- 17 tuổi: 65.900 người; đang xây dựng kế hoạch 

chuẩn bị tiêm ngay khi nhận được vắc xin. 

- Số điểm tiêm: 111.  

- Đánh giá tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đảm bảo an toàn 

tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Công tác nhập liệu được cập nhật 

trực tiếp hoặc nhập hồi cứu lên hệ thống ngay sau buổi tiêm chủng; đảm bảo số 

liệu chính xác và kịp thời. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và có 

hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, 

quyết tâm kiểm soát ngay các ca bệnh, chùm ca bệnh, không để lây lan rộng 

trong cộng đồng, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép. 
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2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế phù hợp với tình hình dịch bệnh, điều kiện 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vẫn kiểm soát được dịch bệnh cộng 

đồng, bảo vệ sức khỏe người dân. 

3. Tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa các đối tượng cách ly tại nhà, tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà, đặc biệt là đối tượng sau cách ly tập trung đảm bảo 

chấp hành nghiêm ngặt các quy định, không để dương tính muộn lây nhiễm cho 

người trong nhà và cho cộng đồng. Phát huy mô hình lập các khu theo dõi sức 

khỏe tại các thôn, xã để quản lý chặt các đối tượng này. Đây là vấn đề đáng 

được quan tâm nhất vào thời điểm hiện nay trong địa bàn tỉnh. Vì, không chỉ 

riêng Kon Tum, mà là tình hình chung các tỉnh, số dương tính sau cách ly tập 

trung đều khá nhiều. 

4. Tăng cường lực lượng giám sát chặt các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo 

người được cách ly tập trung tuân thủ nghiêm các quy định. Tổ chức cách ly 

điều trị các ca bệnh; tiếp nhận các ca bệnh xuất viện từ các tỉnh về theo đúng 

quy định của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

5. Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của các lực lượng từ 

cơ sở, nòng cốt là lực lượng công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các 

Tổ cộng đồng, các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn 

viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh... trong 

công tác phòng chống dịch, rà soát, giám sát di biến động dân cư, nhất là người 

từ các địa phương khác về địa bàn, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng”, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, tránh để 

lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định 5K, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát và quản lý di biến động dân cư. 

6. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh việc truyền thông thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T, nhất là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu 

trang (đúng cách) khi ra khỏi nhà và nơi cộng cộng để chủ động phòng chống 

dịch COVID-19. 

7. Tiếp tục triển khai tổ chức công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm 

bảo an toàn, theo đúng kế hoạch và tiến độ. 

8. Nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để đáp ứng kịp thời với các 

tình huống dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức giám sát xét nghiệm cho các cán bộ phục 

vụ Chốt, cơ sở cách ly tập trung, cán bộ tham gia điều tra truy vết, các cơ sở 

khám chữa bệnh, các khu vực nguy cơ cao (chợ, bến xe, siêu thị, các thôn giáp 

ranh tỉnh khác, các thôn vùng xa vùng khó khăn…) phát hiện sớm các trường 

hợp phơi nhiễm./. 
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