
UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số:        /TB- BCĐ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lào Cai, ngày    05   tháng 5 năm 2021 

 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên 

chuyến bay VN160 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

 

 18h00 ngày 5/5/2021, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Sa Pa, sau khi rà 

soát lại các địa điểm trường hợp ĐTMH, nữ giới, sinh năm 1989, địa chỉ K8765 

Mẹ Nhu, Q. Thanh Khuê, thành phố Đà Nẵng, kết quả dương tính với SAR-

COV-2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai đính 

chính lại địa điểm số 6 tại thông báo số 18/TB-BCĐ và thông báo đến các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm 

những người có mặt tại địa điểm số 6 như sau: 

6.  Quán Cầu Mây Eco Home, thôn Tả Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, 

Lào Cai, thời gian từ 11h00 đến 14h00 ngày 01/5/2021.  

Đề nghị: 

- Liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn: 

+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414 

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252 

+ Bộ Y tế: 19009095. 

- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

Thực hiện khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên 

cập nhật tình trạng sức khỏe./. 

Nơi nhận: 
- BCĐPC dịch COVID các tỉnh, thành phố; 

- UBND tỉnh Lào Cai; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Trung tâm KSBT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Hoàng Quốc Hương 

 

https://tokhaiyte.vn/
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