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THÔNG BÁO 

Công tác phòng chống dịch liên quan đến Xe khách 18 B 02524 

 thuộc bến xe Giao Thủy, Thành phố Nam Định 

 

 

Kính gửi:  

- Bến xe Giao Thủy, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

- Trung tâm y tế Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

- Bến xe phía Bắc – thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

  Căn cứ Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ và truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19; 

Công văn số:549/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 

1098/UBND-VP ngày 06/5/2021 của UBND huyện Cao Lộc V/v tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

 Hồi 18 giờ ngày 07/5/2021 xe oto biển số 18 B 02524 do ông Nguyễn Thành 

Công sinh ngày 01/4/1974 điều khiển cùng với 02 phụ xe và 12 hành khách đến 

Bến xe phía Bắc, thành phố Lạng Sơn theo lịch trình.  

 Sau khi nghe tin báo trên xe có trường hợp Bùi Đức Kiên (số điện thoại 

0974177081) nghi ngờ liên quan đến ca nhiễm dịch bệnh COVID-19 (F0) tại thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang đi trên xe khách biển số 18 B 02524. UBND 

huyện Cao Lộc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc cử 

Công an thị trấn Cao Lộc phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành khai thác 

thông tin, lập hồ sơ y tế và đưa xe oto cùng với 03 nhân viên nhà xe đến địa điểm 

cách ly tạm thời, phun khử khuẩn xe oto. Đồng thời đưa ông Bùi Đức Kiên (số 

điện thoại 0974177081) đến phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng kiểm tra y 

tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

 Ngày 08/5/2021, sau khi xác minh thông tin và thực hiện các công tác y tế 

theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc xác 

định ông Bùi Đức Kiên (số điện thoại 0974177081) thuộc đối tượng F2, cần phải 

cách ly tại nhà theo quy định nhưng đã lên xe số 18 B 02524 đi về Lạng Sơn. 

             1.Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc đánh giá 

cao việc hợp tác của ông Nguyễn Thành Công sinh ngày 01/4/1974 điều khiển xe 

biển số 18 B 02524, 02 phụ xe và ông Bùi Đức Kiên thuộc đối tượng F2 trong 

công tác phối hợp khai báo y tế, tạm thời cách ly, khử khuẩn xe. Căn cứ các quy 

định hiện hành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc 

xác định các ông Nguyễn Thành Công sinh ngày 01/4/1974, địa chỉ 109/20 ngõ 
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Bảo Việt, phường Cửa Bắc thành phố Nam Định, số điện thoại 0919357239; ông 

Lương Vũ Thuần sinh ngày 18/01/1983 địa chỉ tổ dân phố Đông Đô, thị trấn Cổ 

Lễ, huyện Trực Ninh, thành phố Nam Định số điện thoại 0946589332; ông Nguyễn 

Văn Đạt sinh ngày 04/8/2001, địa chỉ thôn Đa, Phù Long, Ninh Bình số điện thoại 

0353402329 thuộc đối tượng F3. 

2.Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cao Lộc thông báo đến Bến xe Giao 

Thủy, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bến xe phía Bắc – thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn được biết. Xe oto biển số 18B 02524 do ông Nguyễn Thành 

Công sinh ngày 01/4/1974, địa chỉ 109/20 ngõ Bảo Việt, phường Cửa Bắc thành 

phố Nam Định, số điện thoại 0919357239 điều khiển (dự kiến hồi 14 giờ ngày 

08/5/2021) được đi từ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về đến bến xe 

Giao Thủy, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Khi di chuyển trên đường yêu 

cầu nhà xe thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế tiếp 

xúc gần với những người khác, đến ngay Trung tâm y tế Thành phố Nam Định để 

khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

3.Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cao Lộc giao Trung tâm y tế huyện 

Cao Lộc phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố Nam Định để bàn giao ông Bùi 

Đức Kiên (số điện thoại 0974177081) thuộc đối tượng F2, về cách ly tại địa 

phương theo quy định. 

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cao Lộc đề nghị giám đốc Bến xe 

Giao Thủy, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trung tâm y tế huyện Cao Lộc, 

Trung tâm y tế Thành phố Nam Định phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định./. 

                                                                                      KT. TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như K/gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

-  Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc; 

- Trung tâm y tế thành phố Nam Định,  

tỉnh Nam Định (P/hợp); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KT                                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                               Hoàng Quy 
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