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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Vào hồi 7h 40 phút, ngày 10/5/2021, UBND huyện nhận được thông tin 

Ông Đàm Văn Tới, sinh năm 1988, số điện thoại: 0975452300, thường trú tại thôn 

Bản Quan, xã Bắc Việt huyện Văn Lãng là lái xe mang biển kiểm soát 29B-052-15 

chở trường hợp F1 (nghi nhiễm Covid-19) là người Tràng Định lên xe từ Bắc Ninh 

lúc 13 giờ 45 phút về đến Na Sầm vào 16h45 ngày 6/5/2021, sau đó tiếp tục chuyển 

xe khách về huyện Tràng Định số điện thoại nhà xe: 0979 200 286. 

Ngay sau khi nhận được thông tin Chủ tịch UBND huyện đã đã chỉ đạo 

UBND xã Bắc Việt, UBND thị trấn Na Sầm, Trung tâm Y tế huyện, Công an 

huyện và các ngành chức năng triển khai: 

- Đưa trường hợp Ông Đàm Văn Tới, sinh năm 1988,  đến cách ly và lấy 

mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện; 

- Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại nhà (xã Bắc Việt) và xe khách của ông 

Đàm Văn Tới; 

- Tổ chức truy vết những người tiếp xúc với ông Đàm Văn Tới tại gia đình 

nơi cư trú và tất cả những trường hợp đi trên chuyến xe khách vào ngày 06/5/2021. 

Để kịp thời truy vết tất cả các trường hợp có liên quan đến chuyến xe khách 

ngày 06/5/2021 của lái xe mang biển kiểm soát số: 29B-052,15 như đã nêu trên, 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện khẩn trương đưa tin 

về các trường hợp người dân đã đi trên chuyến xe mang biển kiểm soát số:         

29B-052-15 di chuyển Từ Hà Nội về Na Sầm khẩn trương ra khai báo y tế tại Trạm 

Y tế gần nhất. 

2. UBND xã Bắc Việt, UBND thị trấn Na Sầm, Trung tâm Y tế huyện, 

Công an huyện: Khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên 

quan đến các các trường hợp F0 và các địa điểm có liên quan đến lịch trình dừng 

đỗ của xe ô mang biển kiểm soát trên báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND, 

Trung tâm Y tế trước 10 giờ 00 phút hàng ngày. 
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3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội: Phối 

hợp Trung tâm Y tế, các ban, ngành, cấp ủy xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền 

sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính 

chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn 

viên, hội viên, vận động mỗi người dân chủ động, tích cực phòng chống và kiểm 

soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng và tự nguyện ra khai báo 

y tế theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện chỉ đạo trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh;              B/c 

- TT Huyện ủy;            

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT.                             

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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