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THÔNG BÁO KHẨN 
Tiếp tục tìm người đến địa điểm có liên quan trường hợp  

nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Bàn 

 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn thông báo đến các cơ quan, đơn vị và 

người dân trên địa bàn huyện, tỉnh tăng cường truy vết, tìm những người tiếp xúc 
với ca F0, cụ thể:  

Họ và tên: Đỗ Đình Tình; Sinh năm: 1984; 

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Vinh Quang, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nơi tạm trú: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (thuê 

nhà). 

Nơi ở hiện tại: Nhà ông Trần Văn Thanh, số 91 đường Chu Văn An, Tổ 
5B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Số CCCD: 0260.840.01489; Cấp ngày: 19/2/2016 do Cục QLHC về trật tự 

xã hội cấp. 

1. Lịch trình di chuyển bổ sung của đối tượng (F0) ở huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai 

Khoảng 09 giờ 10 phút ngày 03/11/2021 đối tượng (F0) vào mép cống 
hành lang dọc theo đường Quang Trung trước Cửa hàng xe máy Mạnh Phương 

(địa chỉ: Số nhà 188, đường Quang Trung, Tổ dân phố số 7, thị trấn Khánh Yên, 
huyện Văn Bàn) để mượn vòi nước xịt rửa con lợn đất, có tiếp xúc gần với ông 
Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1994 là nhân viên Cửa hàng xe máy Mạnh Phương. 

Sau khoảng hơn 1 phút thì xịt xong, đối tượng (F0) tiếp tục di chuyển trên đường 
Quang Trung theo hướng đường lên Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn. Sau khi 

tiếp xúc với đối tượng (F0), ông Hữu tiếp tục thực hiện sửa xe và có tiếp xúc với 
12 người (có đeo khẩu trang). Đến 18 giờ 00 phút ông Hữu nghỉ làm việc tại cửa 

hàng và đi về nhà riêng sinh hoạt cùng gia đình tại Thôn Xuân Khánh, xã Khánh 
Yên Hạ, huyện Văn Bàn. 

2. Người dân trên địa bàn huyện: Trong khoảng thời gian tại mục 1 của 

Thông báo này thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 
ngày. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở,… báo ngay với cơ quan y tế để được xét 

nghiệm theo quy định. 

Đề nghị: 

- Liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Gọi điện đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn: 
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+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414  

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137  

+ Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn: 0858.683.666  

+ Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 huyện: 
0214.3500.289 hoặc 0913.620.986  

+ Bộ Y tế: 19009095 

- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

Thực hiện khai báo y tế trực tuyến  trên các  ứng dụng PC-COVID hoặc 
Hồ sơ sức khỏe điện tử và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe./. 

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh Lào Cai; 
- BCĐ Phòng, chống Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 
- UBND thành phố Lào Cai; 
- Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- TT.Huyện ủy; HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Trung tâm VH, TT-TH (Đưa tin); 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Lưu: VT, VX.     

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

 

Phí Công Hoan 
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