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Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

 

Thực hiện Công văn số 1540/CV-BCĐ ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; qua rà soát, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kon Tum báo cáo việc rà soát và quản lý người 

nhập cảnh vào Việt Nam đến địa bàn tỉnh từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 đến ngày 

25 tháng 3 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Triển khai Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1540/CV-BCĐ ngày 24 tháng 3 năm 2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành Công điện chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách và bàn giao dữ 

liệu để tiếp tục rà soát các trường hợp phát sinh(1). Theo chỉ đạo, Sở Y tế Kon Tum 

đã có báo cáo gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để tổng hợp dữ liệu của 05 

tỉnh Tây Nguyên báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

và Bộ Y tế theo yêu cầu. 

2. Trên cơ sở kết quả rà soát của Công an tỉnh và Sở Y tế,  Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh báo cáo số liệu người nhập cảnh vào Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 3 năm 

2020, cụ thể: 

2.1. Tổng số người nhập cảnh từ từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 

tháng 3 năm 2020 là 131 trường hợp(2), gồm: 

- Người nước ngoài nhập cảnh: Có 24 người mang Quốc tịch các nước như: 

Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Arghentina, Nhật Bản... (chi tiết tại Phụ lục 1). 

- Người Việt Nam nhập cảnh: Có 107 người Việt Nam trở về từ các nước 

Lào, Ả rập Xê út...  (chi tiết tại Phụ lục 2). 

2.2. Công tác giám sát, cách ly, lấy mẫu làm xét nghiệm: 

a) Đối với người nước ngoài nhập cảnh (24 người):  

 
1 Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 24/3/2020, Công văn số 943/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh. 
2 Trong đó: Thành phố Kon Tum 21, huyện Đăk Hà 05, huyện Ngọc Hồi 79, huyện Đăk Glei 06, huyện Kon Rẫy 

13, huyện Kon Plông 02, huyện Sa Thầy 02, đi khỏi Kon Tum 04, chưa tìm ra 04 tại huyện Đăk Glei. 
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- Tình hình theo dõi cách ly: 

+ 18 người thực hiện việc cách ly tại nhà; tình hình sức khỏe ổn định. 

+ 06 người đã đi khỏi Kon Tum. 

- Tình hình lấy mẫu và kết quả xét nghiệm: 

+ 13 người đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (05 người âm tính; 08 người 

chưa có kết quả);  

+ 05 người chuẩn bị lấy mẫu SARS-CoV-2. 

b) Đối với người Việt Nam trở về từ nước ngoài (107 người): 

- Tình hình theo dõi cách ly: 

+ Cách ly tập trung: 14 người. 

+ Cách ly tại nhà: 89 người. 

+ 04 trường hợp chưa tìm ra người. 

- Tình hình lấy mẫu và kết quả xét nghiệm: 

+ 08 người đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (04 người âm tính; 04 người 

chưa có kết quả). 

+ 95 người chuẩn bị lấy mẫu SARS-CoV-2. 

+ 04 trường hợp chưa tìm ra người. 

Các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài hiện đều đang được theo dõi tình 

trạng sức khỏe chặt chẽ. 

3. Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đang chỉ 

đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai việc thống kê và tổ chức theo dõi sức 

khỏe của những người nhập cảnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Công văn số 1727/CV-BCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2020.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kon Tum báo cáo Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Lưu VT-NC1-KGVX1. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Thị Nga  

 


		2020-04-04T17:54:26+0700


		2020-04-05T08:21:01+0700


		2020-04-05T08:20:19+0700


		2020-04-05T08:20:19+0700


		2020-04-05T08:20:19+0700


		2020-04-05T08:20:19+0700


		2020-04-05T08:21:31+0700




