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V/v Thông cáo báo chí về ghi 

nhận 01BN dương tính với 

SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

Lai Châu, ngày      tháng 7 năm 2021 

    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Sở Y tế Lai Châu ban hành Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 01 bệnh 

nhân dương tính với SARS-COV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung tại huyện Than 

Uyên. Cụ thể: 

Bệnh nhân công dân là công nhân tại xưởng may phường Bình Hương Hòa, 

số 12, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Trở về Lai Châu qua chuyên bay 

VN242 ngày 06/7/2021 (cùng chuyến bay với 05F0 được phát hiện tại tỉnh Vĩnh 

Phúc ngày 07/7/2021 (BN 22751, 22752, 22753, 22754, 22755)). Đi xe khách 

Hưng Thành về Lai Châu ngày 07/7/2021. Khi về tỉnh công dân được cách ly tại 

cơ sở cách ly tập trung huyện Than Uyên, người đi cùng chuyến xe khách được 

cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 20/7/2021, công dân được lấy mẫu xét 

nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SARS-COV-2. 

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách 

phòng chống dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch lây lan trong cộng đồng và tập 

trung các biện pháp dập dịch triệt để theo quy định. 

(có nội dung Thông cáo kèm theo) 

Trên đây là nội dung Thông cáo báo chí của Sở Y tế Lai Châu về việc ghi 

nhận 01 bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung 

tại huyện Than Uyên. Đề nghị các cơ quan Thông tấn, báo chí, các cơ quan 

truyền thông Trung ương và địa phương tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân 

được biết để không hoang mang lo lắng quá mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống, 

sinh hoạt hàng ngày./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (b/c); 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Đoàn TNCSHCM; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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