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THÔNG BÁO KHẨN 

Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 

 

 Căn cứ Thông báo khẩn số 100 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc 

Ninh về việc tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19; đồng thời qua 

xem xét Báo cáo ngày 30/10/2021 của Trung tâm Y tế huyện Na Rì về kết quả rà 

soát người liên quan đến ca mắc COVID-19 tại Công ty VS Industry, thành phố 

Bắc Ninh về huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo tìm 

người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 - bệnh nhân Hoàng Văn Thường, 

22 tuổi được công bố ngày 29/10/2021 tại tỉnh Bắc Ninh, như sau: 

1. Tham dự đám cưới tại nhà ông Hoàng Văn Hùng, địa chỉ: thôn Lủng 

Vai, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn từ chiều tối ngày 27/10/2021. 

2. Chuyến xe khách của nhà xe Thái Tuyên (BKS 97B002.73) xuất phát lúc 

10h30 từ xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đến điểm dừng quán Chim 

Trời, địa chỉ Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh lúc 14h20 

ngày 29/10/2021. 

Đề nghị những người có mặt tại các địa điểm trên liên hệ ngay với Trạm Y 

tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Bắc 

Kạn số 0966. 671. 919 hoặc điện thoại của Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm 

kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn số 0915. 008. 737 

để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. 

Với nội dung thông báo trên, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương 

phối hợp thông báo đến người dân biết thực hiện./. 

Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử: 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, TP; 

- Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH Bắc Kạn; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đinh Mạnh Cường 

 

                                                 
1 https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/thong-bao-khan-so-100 
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