
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 
V/v thông báo chuyên gia người 

Trung Quốc dương tính với SARS-

CoV-2 ăn tối tại Nhà hàng Thành 

Đạt Thị trấn Tân Uyên 

 

Tân Uyên, ngày 01 tháng 5 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;    

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- Các Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ngày 30/4/2021, UBND huyện nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh về việc có 01 chuyên gia người Trung Quốc có kết quả dương tính 

với SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc. Cụ 

thể, vào hồi 18 giờ 00’ ngày 24/4/2021 Đoàn chuyên gia người Trung Quốc gồm 

07 người đến ăn cơm tại Nhà hàng Thành Đạt (Khu 2 Thị trấn Tân Uyên) sau đó 

Đoàn di chuyển về tỉnh Yên Bái (các chuyên gia người Trung Quốc đã hoàn thành 

cách ly sau khi nhập cảnh tại khách sạn Như Nguyệt tỉnh Yên Bái ngày 23/4/2021). 

1. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.1. Việc xác định F1 liên quan đến Đoàn chuyên gia người Trung Quốc 

dương tính với SARS-CoV-2 

- Theo kết quả của đội điều tra xác minh tiến hành truy vết các trường hợp 

tiếp xúc tính đến ngày 01/5/2021 và theo khai báo y tế của Chủ nhà hàng Thành Đạt:  

Tại buổi ăn cơm tối của Đoàn chuyên gia có 19 người có mặt tại Quán ăn (Tân Uyên 

07 người, trong đó 02 người đã về Hà Nội tối 29/4/2021; 12 người của Đoàn nghệ 

thuật huyện Than Uyên) được xác định là F1. 

- Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện tự 

giác khai báo nếu đến Nhà hàng Thành Đạt trong thời gian Đoàn chuyên gia người 

Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 nghỉ ăn cơm tại nhà hàng (Từ 18 giờ 00' 

ngày 24/4/2021 đến khoảng 19 giờ 00’ngày 24/4/2021). 

1.2. Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn huyện có lịch sử đến các địa điểm và tiếp xúc với những người 

dưới đây đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn và xử lý theo quy định. 

1.1.1. Đối với các trường hợp tiếp xúc F1 tại nhà hàng Thành Đạt 

 - Nhà hàng Thành Đạt (TDP 2, thị trấn Tân Uyên: Từ 18 giờ 00' ngày 

24/4/2021 đến 08 giờ 00’ngày 01/5/2021.  
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 - Những người đã từng tiếp xúc gần với các F1 của nhà hàng (Mai Thị 

Phượng, địa chỉ: TDP 5 - Tân Uyên - Lai Châu, Số điện thoại liên hệ: 0828568991; 

Ngô Thị Toan, địa chỉ: TDP 2 - Tân Uyên - Lai Châu, số điện thoại liên hệ: 

0846685353; Lò Thị Liến, địa chỉ: TDP 2 - Tân Uyên - Lai Châu, số điện thoại liên 

hệ: 0338330965; Phạm Anh Tuấn, địa chỉ: Yên Mô - Ninh Bình, số điện thoại liên 

hệ: 0919702011; Bùi Văn Quý, địa chỉ: Xuân Trường - Nam Định, số điện thoại 

liên hệ: 0967019503; Trần Xuân Tới, địa chỉ: Nam Từ Liêm - Hà Nội, Số điện 

thoại liên hệ: 0976682812; Nguyễn Ngọc Tùng, địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội, Số 

điện thoại liên hệ: 0989618184). 

1.1.2. Đối với các trường hợp tiếp xúc F1 của Đoàn nghệ thuật huyện Than Uyên 

Lịch trình di chuyển của Đoàn nghệ thuật huyện Than Uyên có đến những địa điểm sau: 

- Nhà hàng Thành Đạt (TDP 2, thị trấn Tân Uyên: Từ 18 giờ 30' ngày 

24/4/2021 đến khoảng 19 giờ 00’ngày 24/4/2021; 

- Quán làm tóc Cường Victory 8, cạnh nhà hàng Thành Đạt (thời gian từ 19h 

đến 19h 30 ngày 24/4/2021); 

 - Trung tâm hội nghị Văn hóa huyện (TDP 26, thị trấn Tân Uyên) vào các 

thời điểm:  

+ Từ 19 giờ 30' - 21 giờ 30' ngày 24/4/2021; 

+ Từ 8 giờ 00' đến 9 giờ 30', từ 14 giờ 00'-16 giờ 00', từ 20 giờ 00' ngày 

25/4/2021; 

 - Nhà nghỉ Tân Bình (tổ dân phố 21 thị trấn Tân Uyên): Khoảng thời gian 

từ 21 giờ 00' ngày 24/4/2021 đến 20 giờ 00' ngày 25/4/2021; 

 - Quán Phương Hậu (tổ dân phố 2 thị trấn Tân Uyên): Từ 22 giờ 00’ - 23 

giờ 00' ngày 24/4/2021; 

 - Quán ăn sáng Thoan Phận (TDP 21 thị trấn Tân Uyên): Từ 07 giờ 00' - 07 

giờ 30' ngày 25/4/2021; 

  - Quán ăn Cô Nương (TDP 2 thị trấn Tân Uyên): Từ 11 giờ 00' - 12 giờ 00' 

ngày 25/4/2021; 

 - Quán Chè Bốn mùa (TDP 32 thị trấn Tân Uyên): Từ 16 giờ 00' - 16 giờ 

30' ngày 25/4/2021; 

 - Quán bún đậu đối diện cổng trường Trung học phổ thông Tân Uyên (TDP 

21 thị trấn Tân Uyên): Từ 18 giờ 00'-18 giờ 30' ngày 25/4/2021; 

 - Nhà hàng Hà Kiên (TDP 21 thị trấn Tân Uyên): Từ 18 giờ 00' - 19 giờ 30' 

ngày 25/4/2021; 

 - Nhà ông Dương Văn Thành (TDP 26 thị trấn Tân Uyên): Từ 22 giờ 00 

ngày 25/4/2021 - 7 giờ 00' ngày 26/4/2021. 

1.3. Yêu cầu các trường hợp đến các địa điểm theo lịch trình di chuyển của 

Đoàn nghệ thuật huyện Than Uyên sau thời gian trên tự theo dõi sức khỏe tại nhà nếu 
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có dấu hiệu ho, sốt,… cần thông báo ngày cho cơ sở y tế để được tư vấn và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

2. Ủy ban nhân huyện Tân Uyên, thông báo đến UBND các huyện, thành phố; 

các cơ quan, đơn vị có  liên quan đến “Hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ 

I", năm 2021 tại huyện Tân Uyên” biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.; 

- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; 

- Hội người cao tuổi tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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