
 

THÔNG BÁO 

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 8/10/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Trong quá trình tiến hành xét nghiệm số công dân trở về từ các tỉnh phía 

Nam trong ngày 08/10/2021 đã ghi nhận 03 trường hợp có kết quả dương tính 

với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả điều tra dịch tễ như sau:   

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

- BN H.A.M (mã BN827348); Năm sinh: 1967; Địa chỉ: Bản Háng Đồng B, 

xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La; Công nhân Công ty THHH Hồng Mỹ 

tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương; Trở về địa phương ngày 07/10/2021 

- BN M.A.G (mã BN827349); Năm sinh: 1990; Địa chỉ: Bản Suối Cù, xã 

Huy Tân, huyện Phù Yên, Sơn La; Công nhân Công ty THHH Hồng Mỹ tại Hội 

Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương; Trở về địa phương ngày 07/10/2021 

- BN G.A.S (mã BN827350); Năm sinh: 1994; Địa chỉ: Bản Suối Cù, xã Huy 

Tân, huyện Phù Yên, Sơn La; Công nhân Công ty THHH Hồng Mỹ tại Hội 

Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương; Trở về địa phương ngày 07/10/2021 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Bệnh nhân H.A.M: 

- Khoảng 18 giờ 05 ngày 03/10/2021 BN H.A.M  đi bộ cùng đoàn người 

về Phù Yên, Sơn La. Sau đó được các huyện, tỉnh dọc đường đón, đưa bằng xe 

đến Phù Yên, không nhớ biển số xe, không biết tên, số điện thoại lái xe, đi đến 

chốt Đu Lau Phù Yên khoảng 02 giờ 00 ngày 07/10/2021, được đưa vào nghỉ tại 

khu chờ đón công dân Bình Dương của chốt Đu Lau Phù Yên, đến 06 giờ 00 

ngày 7/10/2021 BN H.A.M thực hiện khai báo tại chốt Đu Lau và được Test 

nhanh 02 lần cho kết quả nghi ngờ dương tính với Covid 19.   

- Ở Bình Dương BN H.A.M cùng vợ S.T.D (người Suối Tọ, Phù Yên) 

sống cùng phòng trọ với vợ chồng em trai là H.A.C, vợ BN đi xe máy về trước, 

đến Sơn La ngày 05/10/2021, hiện đang cách ly tại khu cách ly của xã Suối Tọ, 

Còn em trai H.A.C cùng vợ (người Nậm Giôn, Mường La) đang trên đường trở 

về Sơn La. 

- Khoảng 8 giờ 05 ngày 07/10/2021 sau khi được phân loại tại chốt Đu 

Lau. Tại đây BN được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả nghi ngờ và 
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được đưa về khu nhà D phòng cấp cứu, khu điều trị F0 (Trường DTNT cũ) của 

huyện Phù Yên. 

- Tình trạng tiêm vắc xin: BN đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID- 19 ngày 04/9/2021. 

- Tình trạng xét nghiệm: tại Bình Dương xét nghiệm nhiều lần, không nhớ 

rõ, ngày 07/10/2021 Test nhanh kháng nguyên 02 lần cho kết quả nghi ngờ 

dương tính với Covid 19 tại chốt kiểm soát dịch Đu Lau; Lấy mẫu xét nghiệm 

PCR kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/10/2021. 

- Sức khỏe hiện tại: BN ho, ngứa đau rát họng từ ngày 6/10/2021. 

2. BN M.A.G và BN G.T.S (vợ, chồng): 

Qua lời khai của BN: 

- Khoảng 10 giờ ngày 03/10/2021 vợ chồng BN M.A.G và BN G.T.S đi 

bộ cùng đoàn 07 người về Phù Yên, Sơn La. Sau đó được các huyện, tỉnh dọc 

đường đón, đưa bằng xe đến Phù Yên, không nhớ biển số xe, không biết tên, số 

điện thoại lái xe, đi đến chốt Đu Lau, Phù Yên khoảng 14 giờ 00 ngày 

07/10/2021. BN M.A.G và BN G.T.S thực hiện khai báo tại chốt Đu Lau và 

được Test nhanh 02 lần cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. 

Ở Bình Dương vợ chồng BN M.A.G và BN G.T.S ở trọ cùng phòng với 

vợ chồng G.A.S và M.T.C (BN 818694),  hiện tại vợ chồng G.A.S và M.T.C 

đang điều trị ở khu điều trị F0 Vân Hồ (Không đi cùng khung thời gian và cung 

đường) 

- Khoảng 17 giờ 00 ngày 07/10/2021 sau khi được phân loại tại chốt Đu 

Lau. Tại đây 02 BN được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả nghi ngờ 

và được đưa về khu điều trị F0 khu nhà D (Trường DTNT cũ) của huyện Phù 

Yên.  

- Tình trạng tiêm vắc xin: 02 BN đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID- 19 ngày 05/9/2021. 

- Tình trạng xét nghiệm: tại Bình Dương cả 2 BN được xét nghiệm nhiều 

lần, không nhớ rõ, ngày 07/10/2021 Test nhanh kháng nguyên 02 lần cho kết 

quả nghi ngờ dương tính với Covid 19 tại chốt kiểm soát dịch Đu Lau; Lấy mẫu 

xét nghiệm PCR, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 

08/10/2021. 

- Sức khỏe hiện tại: BN M.A.G có đau họng, không sốt, không ho. BN 

G.T.S không ho, sốt, … 

3. Kết quả rà soát truy vết:  

3.1. BN H.A.M:  Có 03 trường hợp liên quan tiếp xúc gần: gồm vợ S.T.D 

và 2 vợ chồng em trai H.A.C sống cùng phòng trọ, làm tại Hội Nghĩa Tân Uyên 

Bình Dương.  

- Vợ S.T.D Hiện đang cách ly tại khu cách ly của xã Suối Tọ, Phù Yên. 



3 
 

 
 

- 02 vợ chồng em trai H.A.C đang trên đường về địa phương, dự kiến về 

Sơn La vào chiều ngày 08/10/2021. 

3.2. BN M.A.G, G.T.S: Có 07 trường hợp liên quan tiếp xúc gần sống 

cùng phòng trọ, xóm trọ, cùng đoàn đi bộ, đều làm tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, 

Bình Dương.   

 - 02 vợ chồng G.A.S, M.T.C (BN 818694 ghi nhận dương tính với SARS-

CoV-2 ngày 05/10/2021 ): Đang tại khu điều trị F0 và khu cách ly tập trung 

huyện Vân Hồ. 

- 02 trường hợp S.S.D, T.A.R: Đang cách ly tại khu cách ly tập trung 

huyện Bắc Yên. 

- 03 trường hợp đang điều tra xác minh. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

- Đây là trường hợp dương tính mới, được phát hiện ngay khi trở về địa 

phương và đã được đưa đi cách ly tập trung.  

- Các trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do 

đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Tuy nhiên trong thời gian tới 

những trường hợp ở cùng phòng trọ, xóm trọ, đi cùng đoàn trở về từ Bình 

Dương rất có thể sẽ ghi nhận các trường hợp dương tính mới.  

 - Như vậy tính đến 12 giờ 00 ngày 08/10/2021 tỉnh Sơn La đã ghi nhận 

256 BN dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó: 

+ Huyện Mai Sơn 01 BN (đã khỏi bệnh 22/6/2021) 

+ Huyện Phù Yên: 254 BN, số đã khỏi 245 BN; số đang điều trị 09 BN. 

+ Huyện Vân Hồ : 01 BN, ghi nhận ngày 05/10/2021, hiện đang điều trị 

tại khu điều trị F0 của huyện Vân Hồ (BN là người Bắc Yên từ Bình Dương về 

Sơn La ngày 05/10/2021, qua Trạm kiểm soát phòng chống dịch huyện Vân Hồ 

xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp, các đơn vị liên quan./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 

- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Thị Ánh Duyên 
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