
        UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

    SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /BC- SGTVT                            Nam Định, ngày        tháng 01 năm 2022 
 

BÁO CÁO NHANH 

Diễn biến tình hình liên quan đến ca nhiễm Covid-19  

 

 

Ngày 16/01/2022 Sở Giao thông vận tải nhận được báo cáo số 28/BC-

TTCGTVT của Trường Trung cấp giao thông vận tải Nam Định về tình hình liên 

quan quan đến ca bệnh F0 là cán bộ, nhân viên của đơn vị. 

Sở Giao thông vận tải báo cáo nhanh tình hình và công tác triển khai xử lý ca 

bệnh F0 như sau: 

 Ngày 15/01/2021, thông qua kết quả xét nghiệm PCR (do Trường Trung cấp 

GTVT Nam Định tổ chức xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, nhân viên) xác định 01 

trường hợp là ông Vũ Văn Vụ - Giáo viên nhà trường, có địa chỉ tại xóm Đông - 

Hồng Quang - Nam Trực - Nam Định dương tính với SARS-Cov-2. Theo thông 

báo ngày 16/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ông Vũ Văn 

Vụ đã được gắn mã bệnh nhân BN2051006.  

 Ngay sau khi có kết quả chính thức, Trường Trung cấp Giao thông vận tải đã 

phối hợp với Công an, y tế phường Lộc An để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy 

định. Do kết quả xét nghiệm đối với toàn thể cán bộ, nhân viên trường Trung cấp 

giao thông vận tải đều cho kết quả âm tính do vậy hiện chưa rõ nguồn lây của 

ông Vũ Văn Vụ. 

 Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 

 Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở; 

- UBND thành phố Nam Định; 

- UBND xã Lộc An; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   Trần Minh Đăng 
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