
 

THÔNG BÁO 

Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 09/12/2021 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 09/12/2021 đã phát hiện 08 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

1. BN L.V.L (Mã BN1368653) 

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1993 

- Địa chỉ: TK Chiềng Đi, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

2. BN N.H.T (Mã BN1368654) 

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1962 

- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Công nhân Công ty Sữa Mộc Châu 

3. BN Đ.T.K (Mã BN1368655) 

- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1964 

- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

4. BN N.H.D (Mã BN1368656) 

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1969 

- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Lái máy xúc 

5. BN N.Đ.L (Mã BN1368657) 

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 2020 

- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Trẻ em 

6. BN Đ.T.L (Mã BN1368658) 
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- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1962 

- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu. 

- Nghề nghiệp: Hưu trí 

7. BN Đ.T.N.A (Mã BN1368659) 

- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1996 

- Địa chỉ: Bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

8. BN T.Q.V (Mã BN1368660) 

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1989 

- Địa chỉ: Khu 12, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

- Nghề nghiệp: Lái xe 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Bệnh nhân (BN) L.V.L 

1.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 

-  Bệnh nhân là F1 của BN L.V.T (có địa chỉ tại Thuận Châu ghi nhận 

mắc COVID-19 tại của khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn ngày 01/12/2021). 

- Ngày 02/12/2021 khoảng 22 giờ 00 BN cùng 04 người (03 người Thuận 

Châu, 01 người Mộc Châu) thuê xe cứu thương (BKS: 30G-31753) từ Lạng Sơn 

về Mộc Châu,  trong quá trình di chuyển không dừng nghỉ tại đâu (BN đã gọi 

điện thoại thông báo cho BCĐ Thị trấn Nông trường và được hướng dẫn đi về 

khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Chính Trị ). 

- Ngày 03/12/2021 khoảng 01 giờ 00 BN được xe chuyên dụng đưa về 

khu cách ly tập Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị.  

- Tại khu cách ly tập trung của huyện bệnh nhân ở một mình có phòng vệ 

sinh khép kín. 

1.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

1.3. Xét nghiệm 

- Ngày 03/12/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 bằng phương pháp 

RT-PCR, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

- Ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 bằng phương pháp 

RT-PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 

09/12/2021. 

1.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không ho, không sốt, không khó thở. 

2. Bệnh nhân N.H.T (F1 của BN Mã 1324840 phát hiện dương tính ngày 

06/12/2021) 
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2.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh 

nhân) 

- Ngày 28/11/2021 bệnh nhân tiếp xúc với BN N.V.H ở bản Nà Sàng, xã 

Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ sau đó về nhà có tiếp xúc với vợ và con. 

- Ngày 29/11/2021-30/11/2021 BN ở nhà và có tiếp xúc với hàng xóm. 

- Ngày 01/12/2021 Tối có uống rượu ở nhà anh V.H.Q ở TK Vườn Đào, 

thị trấn Nông Trường.   

- Ngày 02/12/2021 có tiếp xúc với 02 nhân viên đo đạc đất đai không biết 

tên ở TK Vườn Đào, thị trấn Nông Trường. 

- Ngày 03/12/2021 bệnh nhân ở nhà không tiếp xúc với ai. 

- Ngày 04/12/2021 khoảng 18h45 đến 20h30 phút bệnh nhân đi ăn liên 

hoan 02 mâm tại Đệ nhất dê (tiểu khu Bệnh viện 2, thị Trấn Nông trường). 

- Ngày 05/12/2021 khoảng 18h45  bệnh nhân ăn tối tại nhà anh N.H.B, địa 

chỉ TK Vườn Đào, thị trấn Nông Trường (khoảng 08 mâm). 

- Ngày 6/12/2021 đến 07/12/2021 bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà. 

2.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Astra 

Zeneca) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 03/10/2021; mũi 2 ngày 25/11/2021). 

2.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 01 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

2.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở. 

3. Bệnh nhân Đ.T.K (vợ BN N.H.T) 

3.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 

- Ngày 28/11/2021 khoảng từ 8h sáng và 15h45 chiều bệnh nhân có đưa 

đón con đi học tai điểm Trường Mầm non Vườn Đào (có đưa đón con vào lớp), 

khoảng 16h30 đến 21h00 đi ăn cưới tại nhà Dung May TK 70, thị trấn Nông 

Trường.  

- Từ 28/11/2021 đến 05/12/2021 bệnh nhân ở nhà có tiếp xúc với chồng 

BN N.H.T và hàng xóm. 

- Ngày 6/12/2021 thực hiện cách ly ở nhà với chồng không tiếp xúc với ai. 

3.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero 

Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 13/10/2021; mũi 2 ngày 28/11/2021). 

3.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

 3.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở 

4. Bệnh nhân N.H.D  
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4.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 

- Ngày 28/11/2021 BN có tiếp xúc với BN N.V.H (BN 1324840) tại nhà ông 

B ở bản Nà Sàng, xã Chiêng Xuân, huyện Vân Hồ. 

-  Từ ngày 28/11/2021 – 2/12/2021 bệnh nhân lái máy xúc tại bản Pa Phách 3, 

xã Đông Sang, làm ở nhà em trai anh T nhà ở đầu bản (không nhớ tên), có tiếp xúc với 

bố anh T và em trai anh T sau đó BN về nhà ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với 

ai. 

4.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero 

Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 18/10/2021; mũi 2 ngày 28/11/2021). 

4.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

 4.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở 

5. Bệnh nhân N.Đ.L (con BN K.T.H BN1324841) 

5.1. Lịch trình di chuyển  

BN còn nhỏ hàng ngày chỉ tiếp xúc với bố mẹ BN N.V.H và BN K.T.H 

dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/12/2021. 

5.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 (trẻ nhỏ). 

5.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

 5.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở 

6. Bệnh nhân Đ.T.L (mẹ BN N.V.H BN1324840) 

6.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 

-  BN đã nghỉ hưu, hàng ngày chỉ ở nhà chỉ tiếp xúc với các con, cháu trong gia 

đình (con trai BN N.V.H, con dâu BN K.T.H, cháu N.Đ.L) và thỉnh thoảng có hàng 

xóm sang nhà chơi. 

- Ngày 05/12/2021 BN sang nhà hàng xóm là N.T.G ăn cỗ.  

- Từ ngày 06/12/2021 BN thực hiện cách ly tại nhà và không tiếp xúc với 

ai. 

6.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero 

Cell) phòng COVID-19 (mũi 2 ngày 29/11/2021). 

6.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

6.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở 
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7. Bệnh nhân Đ.T.N.A  

7.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 

- Ngày 29/11/2021 BN ship cam lên cho BN P.T.V (BN 1338624) tiếp xúc 

khoảng 15 phút khoảng cách gần (V không đeo khẩu trang), và ghé qua nhà bố mẹ đẻ 

để lấy cá tiếp xúc với em trai. 

- Ngày 30/11/201 mua xăng tại cây xăng Hoàng Gia, mua đồ tại quán tạp hoá 

Nghi Chương (quán có vách kính ngăn, BN có đeo khẩu trang). Khoảng 20h30 cùng 

ngày có chị T cùng con đến nhà BN chơi. 

- Ngày 01/12/2021 BN đi tiêm chủng tại điểm tiêm UBND  xã Huy Thượng, từ 

lúc 10h30 đến 11h30 ở đó BN tiếp xúc gần với H.T.H và V.T.P, tiêm xong BN cùng 

chị H xuống Thị trấn Phù Yên để ăn phở tại quán Huế Xưa (Không tiếp xúc gần với 

chủ quán), ăn xong khoảng 12h30 BN cùng chị H về nhà, khoảng 15h00 có tiếp xúc 

chị H đến nhà BN để lấy cam,  

- Ngày 02/12/2021 BN đưa con đi học, dừng mua bánh mì tại cổng Trường 

Mầm non Huy Thượng, vào lớp có tiếp xúc gần với 2 cô giáo tại lớp nhỡ A2, sau đó 

BN về nhà rồi lên nương tại bản Núi Hồng, tại đó tiếp xúc và ăn cơm với 4 người của 

bản. 

- Ngày 03/12/2021 BN không nhớ  

- Ngày 04/12/2021 BN xuống chợ thực phẩm để mua đồ ăn tại quầy chị H bán 

thịt, mua cám gà tại quầy nhà bà K (cạnh khách sạn Hoàng Gia). 

- Ngày 05/12/2021 xuống mua thép tại nhà chị H tiếp xúc với chị H và chị L 

cạnh quán mua đồ. 

- Ngày 06/12/2021 BN đưa con đi học, trong ngày có tiếp xúc với nhiều người. 

Hàng ngày BN có qua lại với gia đình hàng xóm bên cạnh, không đeo khẩu trang, 

đứng gần. 

- Khoảng 17h ngày 07/12/2021 sau khi nghe tin BN V dương tính, BN chỉ ở 

nhà tiếp xúc với chồng và con, đến 7h30 phút ngày 8/12/2021 chồng và 2 con của BN 

lên lán nương ở riêng. Đến 17h cùng ngày BN ra làm test nhanh tại điểm đối diện 

UBND xã có kết quả dương tính, BN được cách ly 1 mình tại nhà. 

7.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero 

Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 19/10/2021, mũi 2 ngày 01/12/2021). 

7.3. Xét nghiệm: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

7.4. Sức khoẻ hiện tại: BN ngạt mũi, rát họng từ 8/12/2021, ho khan, 

không sốt. 

8. Bệnh nhân T.Q.V  

8.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân) 
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BN là lái xe cho nhà xe Tùng Quân tuyến Hải Dương - Phù Yên (BN thuê 

trọ tại khu Ngọc Đà gần Thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên), hàng ngày khoảng 05 

giờ cùng phụ xe Q xe khách BKS 34B 029 67 xuất phát chạy về huyện Phù Yên 

vào khoảng 10h30 hàng ngày (trên đường thường hay nghỉ tại Quán Linh khu 

đồi chè Thanh Sơn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ). Đến 11h hàng ngày BN 

cùng phụ xe đón khách chạy chiều ngược lại về thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng 

Yên vào khoảng 15h hàng ngày.  

- Ngày 05/12/2021 khu phòng trọ báo có người tiếp xúc với F0 nên BN 

chuyển sang dẫy nhà trọ gần phụ xe Q, ở đây sau giờ nghỉ BN ăn cơm tối chung 

với vợ chồng Q. Khoảng 10h30 đến 11h00 BN cắt tóc, cạo râu tại quán Tony 

Văn tại bản Tân Ba, xã Gia Phù tiếp xúc với nhiều người. 

- Ngày 08/12/2021 trên đường lái xe về Phù Yên BN thấy có dấu hiệu 

ngạt mũi nên chủ động lái xe đi đến Bệnh viên Đa khoa huyện Phù Yên để test 

nhanh COVID-19 vào khoảng 9h30 cùng ngày (Chỉ ở khu tiếp đón khám sàng 

lọc và test nhanh, không vào phòng khám)  kết quả 03 lần Test nhanh dương 

tính, BN được lấy mẫu để chuyển xét nghiệm bằng phương pháp PCR và được 

đưa thẳng vào khu cách ly của bệnh viện lúc 10h15 cùng ngày, ở một mình một 

phòng 

8.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero 

Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 06/10/2021, mũi 2 ngày 03/12/2021). 

8.3. Xét nghiệm:  

- Tại Hưng Yên: Trước đó được xét nghiệm nhiều lần không nhớ rỡ, đều 

có kết quả âm tính. 

- Tại Sơn La: Ngày 08/12/2021 BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 09/12/2021. 

8.4. Sức khoẻ hiện tại: BN có dấu hiêu ngạt mũi, không ho, không sốt, 

không khó thở 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

- 06 BN đều là các trường hợp F1 được phát hiện tại huyện Mộc Châu, 

đang thực hiện cách ly tập trung, nhưng thời gian trước khi thực hiện cách ly 

một số BN có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng cao.  

- 02 BN dương tính mới tại huyện Phù Yên (01 BN là F1 của BN 

1338624, 01 BN chưa rõ nguồn lây). Cả 2 BN có lịch trình di chuyển phức tạp, 

tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao.  

- Quá trình truy vết, giám sát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và các biện 

pháp đáp ứng nhanh đang được tích cực triển khai. 

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 09/12/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 155 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ 
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các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. Trong 

đó đã có 101 BN được điều trị khỏi ra viện, 54 BN hiện đang điều trị. 

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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