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BÁO CÁO NHANH  

06 ca bệnh Dương tính với SARS-CoV- 2  

tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  

 

Sở Y tế Bắc Kạn nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

về 06 ca bệnh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CÁC CA BỆNH DƯƠNG TÍNH 

1. Trường hợp thứ nhất 

- Họ và tên: Phạm Huỳnh Đức, mã BN: 1.182.534, sinh năm 1995, giới 
tính: Nam 

- Quê quán: Thôn Dương Liễu 1, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình. 

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

- Nghề nghiệp: Nhân viên Đo đạc bản đồ địa chính. 

- Người bệnh đã được tiêm 01 mũi vắc xin Pfizer ngày 17/11/2021 tại Trạm 

Y tế xã Phúc Lộc,  Ba Bể , Bắc Kạn. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 hồi 17h30 ngày 

26/11/2021.  

2. Trường hợp thứ hai 

- Họ và tên: Cháng Mý Tủa, Mã BN: 1.182.535, sinh năm 1995 

- Quê quán: Lũng Vải, Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang 

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

- Nghề nghiệp: Nhân viên Đo đạc bản đồ địa chính. 

- Tiền sử tiêm vắc xin: Được tiêm 01 mũi vắc xin Vero Cell ngày 

15/10/2021. 

- Trước khi di chuyển về Bắc Kạn bệnh nhân đã được xét nghiệm Test 

nhanh kháng nguyên Âm tính với vi rút SARS-CoV-2. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 hồi 18h30 ngày 

26/11/2021. 
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3. Trường hợp thứ ba 

- Họ và tên: Nguyễn Thuận Anh - Mã BN: 1.182.536, sinh năm 1995 

- Quê quán: Thôn Dương Liễu 3, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình. 

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

- Nghề nghiệp: Đo đạc bản đồ địa chính. 

- Đã tiêm 01 mũi Vắc xin Vero Cell ngày 09/11/2021 tại xã Tả Lủng, Đồng 

Văn, Hà Giang. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 18h 30 ngày 

26/11/2021. 

4. Trường hợp thứ tư 

 - Họ và tên: Vừ Nhí Hờ , Mã BN: 1.182.537,  sinh năm 1998 

- Quê quán: Thôn Pó Sí, Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang.  

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

- Nghề nghiệp: Đo đạc bản đồ địa chính. 

- Đã tiêm 01 mũi Vắc xin nhưng không biết tên vắc xin, tiêm vào khoảng 

đầu tháng 10/2021. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 hồi 18h30 ngày 

26/11/2021. 

5. Trường hợp thứ năm 

- Họ và tên: Cháng Mỹ Lềnh, Mã BN (đang chờ BYT cấp mã), sinh năm 

1994 

- Quê quán: xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

- Nghề nghiệp: Đo đạc bản đồ địa chính. 

- Tiền sử tiêm vắc xin: Được tiêm 01 mũi vắc xin Verocel ngày 03/11/2021. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 05h00 ngày 

27/11/2021. 
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6. Trường hợp thứ 6 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng Mã BN (đang chờ BYT cấp mã), sinh năm 

1985 

- Quê quán: Xã Tân Thành, Bắc Quang , Hà Giang 

- Đăng ký tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn (nhà ông Nguyễn Duy Huân). 

   - Nghề nghiệp: Đo đạc bản đồ địa chính  

- Tiền sử tiêm vắc xin: Được tiêm 02 mũi vắc xin Astrazeneca ngày Mũi 1 

ngày 27/9/2021 (tại Hà Giang), mũi 2 ngày 17/11/2021 (tại Trạm Y tế  phúc lộc). 

- Trước khi di chuyển về Bắc Kạn bệnh nhân đã được xét nghiệm Test 

nhanh kháng nguyên Âm tính với vi rút SARS-CoV-2. 

- Kết quả xét nghiệm: Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 05h00 ngày 

27/11/2021. 

II. DỊCH TỄ 

-  Cả 06 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đếu là nhân viên 

thuộc Tổng Công ty xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 3, tỉnh Hải Dương. 

- Trước khi di chuyển về Bắc Kạn cả 06 trường hợp làm việc tại thôn Sà 

Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang  được khoảng 1,5 tháng.  

III. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ LÀM VIỆC  

- Khoảng 8 giờ 00 phút, ngày 12/11/21 đoàn gồm 6 người
1
 xuất phát từ Hà 

Giang di chuyển về Ba Bể, Bắc Kạn. Quá trình di chuyển đi xe máy cá nhân và 

chỉ nghỉ dọc đường, có đeo khẩu trang. 

- Đến khỏang 22h ngày 12/11/2021 đến Ba Bể vào nhà nghỉ Mai Lan, Tiểu 

khu 3, thị trấn Chợ Rã, sau đó 06 người cùng ra ăn đêm tại quán Ngọc Lan lúc 

23h30 đến 00h00 về phòng nghỉ. Tại thời điểm này có 02 người cùng ăn (01 trai 

và 01 gái).  

- Khoảng 7h - 7h30 ngày 13/11/2021 đi ăn sáng tại quán Việt Nhâm Tiểu 

khu 4 thị trấn Chợ Rã – Ba Bể. Tại thời điểm này có nhiều người cùng ăn, sau đó 

di chuyển đến xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn(nghỉ trọ tại nhà Nguyễn 

Duy Huân tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc – Ba Bể - Bắc Kạn).  

- Ngày 13-14/11/2021 nghỉ tải nhà Nguyễn Duy Huân tại thôn Thiêng Điểm, 

xã Phúc Lộc, Sau đó đi mua đồ dùng tại gần khu trọ. 

                                                           
1 (gồm Cháng Mỹ Lềnh, Cháng Mỹ Tủa, Cháng Mỹ Mua, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Huỳnh  Đức và Nguyễn Thuận 
Anh ). 



4 
 

- Ngày 15/11/2021 lên Trạm Y tế xã Phúc Lộc khai báo y tế rồi sang công 

an xã Phúc Lộc đăng ký tạm trú ( có đeo khẩu trang) được hướng dẫn tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà trọ.  

- Ngày 17/11/2021 Nguyễn Văn Hùng đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại 

Trạm y tế xã Phúc Lộc.  

- Từ ngày 15-26/11/2021 các thành viên trong đoàn đi đo đạc địa chính tại 

04 thôn, bản trên địa bàn xã Phúc Lộc gồm có thôn: Nà Hỏi, Nà Ma, Khuổi Tẩu, 

Nhật Vẹn. 

- Về cùng đoàn có công dân Cháng Mý Mua tạm trú tại thôn Thiêng Điểm, 

xã Phúc Lộc từ ngày 13-16/11/2021; Sau đó khoảng 13h ngày 16/11/2021 di 

chuyển về địa chỉ Thông Lũng Vai, Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang. 

- Riêng trường hợp dương tính thứ tư Vừ Nhí Hờ ( Mã BN: 1.182.537),  

sinh năm 1998, Khoảng 08 giờ, ngày 19/11/21 xuất phát từ Thôn Pó Sí, Lũng 

Táo, Đồng Văn, Hà Giang đến thẳng nhà ông Nguyễn Duy Huân thôn Thiêng 

Điểm, xã Phúc Lộc huyện Ba Bể lúc 17h cùng ngày bằng xe máy, quá trình đi 

chuyển chỉ nghỉ dọc đường, đeo khẩu trang. Đến khoảng hơn 17 giờ ngày 

19/11/2021 đến nhà trọ nhà Ông Huân, Thôn Thiêng Điểm, Phúc Lộc, Ba Bể, 

Bắc Kạn. Từ ngày 19 - 21/11/2021 nghỉ tại nhà trọ. Sáng ngày 21/11 lên Trạm y 

tế xã Phúc Lộc khai báo y tế. Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 cùng các 

thành viên trong đoàn đi đo đạc địa chính tại 04 thôn, bản trên địa bàn xã Phúc 

Lộc gồm có thôn: Nà Hỏi, Nà Ma, Khuổi Tẩu, Nhật Vẹn. Ngày 23/11/2021 công 

dân có biểu hiện đau đầu, gai sốt, không ho, không đau rát họng tự uống thuốc tại 

phòng trọ. 

- Ngày 26/11/2021 các trường hợp có biểu hiện đau đầu được Trung tâm y 

tế huyện Ba Bể lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xét 

nghiệm khẳng định bằng phương pháp Real time RT PCR. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính với SARS-

Cov-2 ngày 26/11/2021 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 ngành Y tế đã báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch. 

- Sở Y tế chỉ đạo ngay Trung tâm Y tế huyện Ba Bể đưa trường hợp dương 

tính này về khu cách ly, điều trị tại thôn Nà Hán, thượng Giáo, Ba Bể theo dõi 

sức khỏe và điều trị theo quy định. Tình trạng hiện tại: 06 người bệnh có sức 

khỏe ổn định. 
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- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngành Y tế và lãnh đạo 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã họp khẩn tại Ủy ban nhân dân xã Phúc 

Lộc huyện Ba Bể cùng với Ban chỉ đạo huyện, xã triển khai phương án ngăn 

chặn, truy vết, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ba Bể 

rà soát, truy vết thần tốc và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch  nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan. 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cử 01 đội cơ động lên phối hợp triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch. 

- Điều tra nhanh có 58 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 390 F2, đang tiếp tục 

tiến hành truy vết tiếp. 

- Đến 23h30 ngày 26/11/2021 đã thực hiện lấy được 139 mẫu xét nghiệm 

vận chuyển về Trung tâm kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm. 

- Phun khử khuẩn tại khu vực Trạm Y tế xã Phúc Lộc, nhà Nghỉ Mai Lan, 

khu nhà trọ của bệnh nhân (Nhà ông Nguyễn Duy Huân thôn Thiêng Điểm, xã 

Phúc Lộc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn). 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

DỊCH TIẾP THEO 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm Công 

văn số 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo UBND huyện Ba Bể đánh giá cấp độ vùng dịch theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP. 

2. Với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

2.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh: Đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

cho công tác điều trị, sãn sàng thu dung người bệnh trong trường hợp có diễn 

biến cần chuyển tuyến. 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định. 

Thông báo đến các tỉnh có công dân dương tính để thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

2.3. Trung tâm Y tế huyện Ba Bể 

- Tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung. 
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- Thực hiện lấy mẫu tất cả các trường hợp F1 trên sau 48 giờ kể từ ngày vào 

khu cách ly tập trung và các trường hợp nghi ngờ trên địa bàn.  

- Tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp 

huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc đánh giá cấp độ vùng dịch, thông 

báo truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh theo quy định; trường hợp có 

ho, sốt, khó thở thì liên hệ với Trạm Y tế khai báo để được tư vấn, hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tăng cường tuyên truyền người 

dân trên địa bàn không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, 

chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. 

- Tham mưu UBND huyện Ba Bể xây dựng phương án phòng chống dịch 

theo quy định và đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn tránh gây hoang mang 

dư luận cho người dân, đảm bảo công tác hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị và thực 

hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật về điều trị người bệnh SARS-

CoV-2. 

- Đảm bảo phòng chống lây nhiễm chéo tại khu điều trị và khu cách ly; xử 

lý rác thải y tế đúng theo quy định. 

Trên đây là báo cáo nhanh của Sở Y tế về việc thông tin về 06 ca dương tính 

SARS-CoV2  ngày 26 và 27/11/2021 của Sở Y tế./. 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Bộ Y tế; 
- Cục Y tế Dự phòng; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng. 
- CT, các PCT UBND tỉnh:  
- Các TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- BGĐ SYT; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 
- Các phòng chức năng SYT; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 
- Ban BVCSSK CB tỉnh; 
- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 
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