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BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và 

dịch bệnh trên người trong tuần 52 

(Từ ngày 21-28/12/2022) 

 

Thực hiện Công văn số 1191/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về thực hiện báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên 

người trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình phòng, chống dịch 

COVID-19 và dịch bệnh trên người trong tuần, như sau: 

1. Về an ninh trật tự của địa phương (số vụ vi phạm quy định phòng, chống 

dịch) và đánh giá tình hình 

- Từ ngày 21/12/2022 đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp vi phạm 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật. Lũy kế đến thời 

điểm báo cáo, trên địa bàn huyện đã xử phạt 54 trường hợp với tổng số tiền phạt là 

64.000.000 đồng. 

- Đánh giá tình hình an ninh trật tự xã hội: Ổn định. 

2. Về tài chính, hậu cần 

Trong tuần, không phát sinh kinh phí thực hiện chi phòng, chống dịch COVID-

19. 

3. Tình hình mắc COVID-19 của học sinh/giáo viên trong trường học; đánh 

giá tình hình dạy và học 

- Trong tuần không có trường hợp học sinh/giáo viên mắc COVID-19. 

- Đánh giá: Các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cho phụ huynh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

4. Về an sinh xã hội 

- Đến nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai chưa nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Hỗ trợ người dân thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly điều trị: Lũy kế 

huyện đã hỗ trợ người dân thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly điều trị với tổng 

số tiền: 48.960.000 đồng (06 ca F0, 35 ca F1, 01 hộ kinh doanh, trong đó có 03 đối 

tượng trẻ em). 

- Đến nay, tình hình an sinh xã hội trên địa bàn huyện ổn định. 

5. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-

19 (nếu có); các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống dịch 

- Triển khai tuyên truyền việc nhập dữ liệu xác minh thông tin công dân tiêm 
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vắc xin trên ứng dụng PC Covid-19. 

- Chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị có điện thoại thông 

minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng PC Covid-19 và khai báo y tế điện tử. 

- Phổ biến hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid  và  quét  mã  QR  trên  loa  phát 

thanh của huyện và Trang Thông tin điện tử của huyện để người dân nắm rõ, thực 

hiện. 

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch: 

Cổng Thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/; thực hiện 

ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại Văn bản số 1908/BYT-CNTT 

ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế. 

6. Công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên địa bàn giáp 

ranh; xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; 

đánh giá, nhận định tình hình dịch ở các tỉnh giáp ranh... 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác 

quản lý đường biên, biên giới; triển khai ngăn chặn, xuất nhập cảnh trái phép, đảm 

bảo công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện, huy động, điều động lực 

lượng quân đội, dân quân thường trực và cơ động để tham gia, phối hợp cùng lực 

lượng Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 dọc 

tuyến biên giới trên địa bàn huyện. 

- Trong tuần, không có trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh 

trái phép. 

7. Tình hình mắc bệnh trên địa bàn; công tác tổ chức cách ly, điều trị 

COVID-19 tại nhà 

7.1. Tình hình mắc bệnh 

- Số ca mắc trong ngày: 00 ca. 

- Số ca mắc trong tuần: 00 ca; lũy kế: 2.392 ca. 

7.2. Công tác tổ chức cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà 

* Trong ngày: 

- Số cách ly điều trị trong ngày: 00 ca (trong đó, số F0: 00 ca; số F0tdt: 00 ca). 

- Số đang cách ly điều trị: 00 ca (trong đó, số F0: 00 ca; số F0tdt: 00 ca). Trong 

đó:  

+ Số F0 đang điều trị tại cơ sở y tế tập trung: 00 ca, mới trong ngày: 00 ca. 

+ Số F0 đang cách ly theo dõi tại nhà: 00 ca. 

+ Số F0 được cấp thuốc điều trị tại nhà (theo QĐ 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 

của Bộ Y tế): 00 ca. 

- Số ca được xác định khỏi bệnh trong ngày: 00 ca. 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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* Trong tuần: Số cách ly điều trị trong tuần: 00 ca (trong đó, số F0: 00 ca; số 

F0tdt: 00 ca); lũy kế cách ly điều trị: 2.327 ca (trong đó, số F0: 2.327 ca; số F0tdt: 

00 ca). Số ca được xác định khỏi bệnh trong tuần: 00 ca; lũy kế: 2.327 ca. 

7.3. Phân loại mức độ dịch của cấp xã  

- Địa bàn đánh giá: 03/03 xã. 

- Kết quả: Cấp độ 1 (vùng xanh): 03/03 xã (xã Ia Dom, xã Ia Đal, xã Ia Tơi). 

7.4. Đánh giá chung về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 triển 

khai 

- Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công 

tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch, đã phát huy được sức mạnh 

của hệ thống chính trị và tạo nên hiệu ứng lan toả, huy động toàn thể cộng đồng tích 

cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Đồng thời, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa chống 

dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, không để gián đoạn các hoạt động kinh 

tế - xã hội trên địa bàn. 

- Công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban 

nhân dân huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được kịp thời. 

8. Công tác y tế 

8.1. Dữ liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đến ngày 27/12/2022). 

- Tỷ lệ tiêm trẻ em 5-11 tuổi: mũi 1: 1.884/1.860 đạt 101,3%, mũi 2: 

1.694/1.860 đạt 89,9% (số còn lại cần tiêm: 190 mũi). 

- Tỷ lệ tiêm trẻ em 12-17 tuổi: mũi 1: 877/877 đạt 100%, mũi 2: 842/877 đạt 

96%. 

- Tỷ lệ người trên 18 tuổi: mũi 1: 8.080/8.080 đạt 100%, mũi 2: 8.013/8.080 

đạt 99,2%. 

- Tỷ lệ tiêm liều bổ sung: 3.425/3.429 đạt 99,9%. 

- Tỷ lệ tiêm liều nhắc lại: lần 1: 6.464/6.886 đạt 93,7%, lần 2: 1.017/1.040 đạt 

97,8%. 

- Tỷ lệ trẻ 12-17 tuổi tiêm nhắc lại lần 1: 700/702 đạt 99,7%. 

- Số điểm tiêm: 04 điểm tiêm gồm Trung tâm Y tế huyện và 03 Trạm Y tế các 

xã. 

 - Trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch theo quy định và đúng cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 

21/NQ-CP và Quyết định số 3355/QĐ-BYT.  

8.2. Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên người: Trong tuần không ghi 

nhận ca mắc mới Sốt xuất huyết Dengue (lũy kế:40 ca trong đó xã Ia Dom: 19 ca, 
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xã Ia Tơi: 06 ca, xã Ia Đal: 15 ca). Trong tuần không ghi nhận ca mắc tay chân 

miệng mới trên địa bàn (lũy kế: 09 ca trong đó xã Ia Đal: 08 ca;  xã Ia Tơi:01 ca). 

Trên đây là Báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh trên 

người trong tuần 52 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum  

(Zalo “Tổ giúp việc TTCH tỉnh”);  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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