
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Yên Lạc, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN 

V/v tìm người đến các địa điểm liên quan các trường hợp đến/về  

từ thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, từ ngày 02/11/2021 đến 

ngày 04/11/2021 tại thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc có Trường hợp: 

- Họ và tên: Phạm Minh Công 

- Sinh năm: 1976       giới: Nam 

- Địa chỉ: Lâm Xuyên - Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 

- Nghề nghiệp: Lái xe vận tại đường Bắc Nam 

- Tiêm phòng COVID-19: đã tiêm 01 mũi vắc xin.  

- Lịch trình hoạt động 
- Ngày 27/10/2021: Anh Công cùng với 03 ngưòỉ (Phạm Anh Tuấn, SN 1979, 

ở Lâm Xuyên 2, Tam Hồng, Yên Lạc; Đào Văn Tuấn, ở Thụ ích, Liên Châu; Nguyễn 

Văn Tú, SN 1980, ở Tứ Trưng, Vĩnh Tường - 0868.234.605) lái xe từ thôn Lâm Xuyên 

3, xã Tam Hồng, sử dụng xe ô tô BKS 88H-007.74 chở hàng vào TP. Hồ Chí Minh. 

- Ngày 31/10/2021, quay trở lại huyện Yên Lạc; trên đường dừng tại các địa 

phương: Bình Thuận (quán ăn tại ngã tư 46), Quảng Ngãi (quản ăn tại thị trấn Tứ 

Trụ), Quảng Trị (quản ăn tại Hồ Xá), Hà Nội (bốc hàng xuống cho 01 trường hợp có 

SĐT: 0327.509.616, ở khu vực Đồi 79 Mùa Xuân, Thanh Lâm, Mê Linh) để ăn, nghỉ 

tạm và dỡ hàng. 

-Ngày 02/11/2021: 

+ Khoảng 03h00, anh Công cùng với 03 người đi cùng về đến tỉnh Vĩnh Phúc; 

sau đó, trả hàng tại nhà Oanh Thái (SĐT: 0946.123.313), phường Đồng Tâm, TP Vĩnh 

Yên (gần cổng trường Cao đắng kinh tế, kỹ thuật Vĩnh Phúc), rồi về huyện Yên Lạc. 

 + Khoảng 04hl5, cùng 03 công dân trên đi xe tải về đến xã Tam Hồng, huyện 

Yên Lạc và nghỉ chờ tại cây xăng Tỉnh Nguyên, thôn Lâm Xuyên 3, xã Tam Hồng. 

+ Khoảng 07h00, đi ăn sáng tại quán bún chó Cây Đa - xã Tam Hồng cùng với 

02 người (anh Tú, Tuấn, đi cùng chuyến xe), tại quán có khoảng 10 người; ăn xong 

đến cây xăng Tỉnh Nguyên dỡ hàng, tiếp xúc 03 ngưòi; sau đó, về nhà tiếp xúc 05 

người trong gia đình. 

+ Khoảng 17h30, đi cùng 07 người đến ăn thịt chó Ngũ Kiên, xã Tam Hồng, tại 

quán có nhiều người. Đến 21h00, đến quán Karaoke Galaxy, ở đường đôi thị trấn Yên 

Lạc, tiếp xúc 03 người (02 nhân viên và chủ quán). 

-Ngày 03/11/2021: 

+ Khoảng 06h30, ăn tại quán phở bò Nam Định, trên ĐT305, thôn Lâm Xuyên 

3, xã Tam Hồng; tiếp xúc chủ quán; tại quán có nhiều người. 

+ Khoảng 07h30, đến xưởng cơ khí Toàn Thịnh, thôn Trại Lớn, xã Tam Hồng, 

tiếp xúc 03 người trong gia đình của chủ xưởng. 

+ Khoảng 09h00, đến bốc hàng tại Sơn Lôi, Bình Xuyên (cửa hàng bán đinh; 

không tiếp xúc với ai, do hàng đã chuẩn bị sẵn để bốc lên xe); ăn cơm tại quán cơm ở 



thị trấn Hương Canh (không nhớ tên, gần cây đa, cách đèn giao thông ngã tư Bình 

Xuyên khoảng 200m), tiếp xúc với khoảng 10 người (không rõ là ai). 

+ Khoảng 12h30, đến khu vực Dốc Láp, TP Vĩnh Yên để bốc hàng (bốc rượu, 

hàng để sẵn bốc lên xe, không tiếp xúc ai); rồi về xếp hàng tại kho của gia đình. 

+ Khoảng 17h30, đến quán bia Chí Thủy, thôn Đông Nam, xã Tam Hồng uống 

bia cùng với 04 người (03 người cùng xe; chủ quán và 03 người khác). 

-Ngày 04/11/2021: 

+ Khoảng 06h30, ăn sáng tại quán phở bò Nam Định, ở Lâm Xuyên 3, Tam 

Hồng, đi cùng vợ và 03 người khác; sau đó, về kho của gia đình, tiếp xúc 05 người. 

+ Khoảng 14h30, bán xe ô tô con cho 02 người ở xã Yên Đồng (Quân Thu và 

anh Tùng, con nhà Duyên Ai); địa điểm bán tại thôn Lâm Xuyên 2. 

+ Khoảng 15h00, đến phòng khám Đa khoa Tâm Đức, ở thị trấn Yên Lạc Test 

nhanh, kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-1. 

+ Đến khoảng 21h ngày 04/11/2021, anh Phạm Minh Công có kết quả xét 

nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. 

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo những người đến/về và các trường hợp liên quan 

đến các địa điểm trên thời gian từ ngày 02/11/2021 đến ngày 04/11/2021 
thực hiện các nội dung sau: 

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế (Trạm Y tế cấp xã hoặc Trung tâm Y tế 

cấp huyện) gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ về các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19. Hoặc gọi đến đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, hoặc Sở Y tế tỉnh để được hướng dẫn và tư vấn. 

2. Thực hiện khai báo y tế kịp thời và trung thực; nếu trường hợp nào 

không thực hiện khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

3. Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác tiếp 

nhận thông tin từ các trường hợp đến/về từ các địa điểm trên thuộc địa bàn nơi 

công dân Phạm Minh Công thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc đã 

đã đến, để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện, thành phố triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố (đề nghị đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử huyện, thành phố); 

- UBND huyện Mê Linh, TP Hà Nội; 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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