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BÁO CÁO  

Kết quả điều tra trƣờng hợp dƣơng tính 

 với Virus SARS-COV-2 tại huyện Quảng Xƣơng 

(Tính đến thời điểm 15  giờ 00 phút ngày  10/9/2021) 

 

I.  Thông tin chung 

1. Ca bệnh thứ nhất 

- Họ tên: Phạm Minh Thành,  Giới tính: Nam, Năm sinh: 1974 

- Địa chỉ: thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

- Nghề nghiệp: thợ xây dựng. 

- Ngày lấy mẫu xét nghiệm: ngày 09/9/2021; có kết quả dương tính với vi 

rút SARS-COV-2 lúc 13 giờ 25 cùng ngày (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa thông báo). 

2. Ca bệnh thứ 2 

- Họ tên: Lê Thị Luyến, Năm sinh: 1975 

- Địa chỉ: Thôn 1,  xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

- Nghề nghiệp: thợ cắt tóc 

- Ngày lấy mẫu xét nghiệm: ngày 09/9/2021; có kết quả dương tính với vi 

rút SARS-COV-2 lúc 13 giờ 25 cùng ngày (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa thông báo). 

3. Ca bệnh thứ ba.  

- Họ tên bệnh nhân: Phạm Thị Linh Đan, sinh năm 2016, là con gái của vợ 

chồng bệnh nhân (Phạm Minh Thành và bệnh nhân Lê Thị Luyến). 

- Địa chỉ: thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thnh Hóa. 

- Bệnh nhân ở cùng nhà với bố mẹ đẻ, đến 7 giờ ngày 09/9/2021 bệnh nhân 

được bố mẹ gửi sang nhà ông bà ngoại cùng địa chỉ. Được lấy mẫu xét nghiệm 

PCR vào chiều ngày 09/9/2021; đến 23 giờ 15 phút cùng ngày CDC tỉnh thông 

báo kết quả dương tính với vi rút SARS-COV-2. 

4. Ca bệnh thứ tƣ. 

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh Anh, sinh năm 2020. 

- Địa chỉ: thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

 - 22h ngày 09/9/2021 bệnh nhân đã được lấy mẫu PCR và gửi CDC Thanh 

Hóa xét nghiệm; đến 5h45p ngày 10/9/2021 có thông báo kết quả dương tính với 

SASR-COV 2.  

II. Lịch trình di chuyển của các bệnh nhân. 

1. Bệnh nhân thứ nhất: Phạm Minh Thành, năm sinh: 1974. 



- Từ ngày 14-16/8/2021 bệnh nhân đi làm thợ từ nhà ở thôn 1, xã Quảng 

Khê đến gia đình nhà ông Tâm Vân thôn Thạch Nam, xã Quảng Thạch (hàng ngày 

đi làm vào lúc 06 giờ và trở về nhà lúc 16 giờ), quá trình làm việc chỉ tiếp xúc với 

vợ chồng nhà ôngTâm Vân, ngoài ra không tiếp xúc với ai khác. 

- Từ ngày 14/8/2021 đến ngày 30/8/2021 tiếp xúc nhiều lần với anh Vũ Văn 

Bốn, sinh năm 1993, thôn Hải Tiến, xã Quảng Thạch (là chủ thầu xây dựng). Hiện 

tại anh Bốn đang cách ly tại nhà (từ ngày 01/9/ 2021) do có liên quan đến điểm 

dịch do có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. 

- Ngày 17/8/2021 đến 21/8/2021 đến làm thợ xây nhà tại gia đình anh Đôn ở 

thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, có tiếp xúc với 09 người, cụ thể: 

+ Anh Kiên, sinh năm 1972 ở thôn Thạch Đông, xã Quảng Thạch 

+ Anh Nghĩa sinh năm 1980 ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch 

+ Anh Tới sinh năm 1983 ở thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch 

+ Anh Lực, sinh năm 1994 ở thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch 

+ Anh Vũ Văn Bốn, sinh năm 1993, thôn Hải Tiến, xã Quảng Thạch 

+ 04 người gia đình nhà anh Đôn. 

 - Ngày 22/8/2021 cùng vợ (chị Luyến), con gái (Linh Đan) đến nhà bố đẻ ở 

thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính, tại đây tiếp xúc với 05 người, gồm: ông Phạm 

Ngọc Bảo (bố đẻ),  chị Lê Thị Gái, chị Hằng (con dâu chị Gái) và vợ chồng anh 

chị Vĩnh Hoạt. 

- Ngày 23/8/ đến ngày 03/9/2021 tiếp tục đi làm thợ tại gia đình nhà anh 

Đôn ở thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, có lịch trình tiếp xúc như ngày 17-

21/8/2021 (trong đó 10 giờ ngày 25/8/2021 cùng vợ, con đến nhà bà Vinh ở thôn 

Đại Đồng, xã Quảng Chính (ăn giỗ)).  

- Ngày 04/9/2021, vào khoảng 11 giờ có đến nhà chị Lê Thị Gái ở thôn Đại 

Đồng, xã Quảng Chính (lấy lá xông cho vợ). Tại đây có tiếp xúc chị Gái và chị 

Hằng. 

- Từ 05/9/2021 đến 06/9/2021 bệnh nhân ở tại nhà (chỉ tiếp xúc với vợ và 

con gái). 

- Ngày 07/9/2021, bệnh nhân đến nhà ông Mai Ngọc Bình, thôn Chính Đa, 

xã Quảng Chính. 

- Ngày 08/9/2021 bệnh nhân ở tại nhà. 

- Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 09/9/2021, bệnh nhân, cùng vợ (Lê Thị 

Luyến) đi xe Taxi của anh Nam (có địa chỉ Ngã ba Chẹt, xã Tiên Trang) đến Bệnh 

viện Đa khoa huyện Quảng Xương khám bệnh và được bệnh viện huyện Quảng 

Xương Test nhanh có kết quả Dương tính với SARS-COV- 2; đến  13 giờ 25 phút 

cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với SASR-COV 2.  

2. Bệnh nhân thứ 2: Bà Lê Thị Luyến, sinh năm 1975 là vợ của ca bệnh 

thứ nhất (Phạm Minh Thành). 

 Lịch trình di chuyển: 

- 6 giờ 30 ngày 19/8/2021 đi đến xã Quảng Trung mua tôm của một người 

phụ nữ không rõ tên, sau đó vào Chợ Ghép xã Quảng Chính mua đồ ăn. 



- Ngày 20-21/8/2021 ở nhà không đi đâu. 

- Sáng ngày 22/8/2021 cùng chống và con gái Phạm Linh Đan đến nhà bố 

chồng ở thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính.  

- Ngày 23/8/2021 ở nhà, không tiếp xúc với ai. 

- Ngày 24/8/2021 đến nhà anh Văn ở xã Quảng Hợp để mua xe máy, nhưng 

do khách đông nên trở về, không tiếp xúc với ai. 

- 7 giờ ngày 25/8/2021 cùng chồng và con gái đến nhà bà Đoàn Thị Vinh, 

sinh năm 1972 ở thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính để ăn giỗ (lịch sử tiếp xúc tại 

đám giỗ giống như bệnh nhân Phạm Minh Thành). Vào lúc 10 giờ 30 phút đến nhà 

ông Vũ Văn Trường sinh năm 1963 ở thôn Lộc Xá, xã Quảng Long (gần trường 

mầm non) xã Quảng Long (để lấy thịt lợn), sau đó quay lại nhà bà Vinh. 

- Khoảng 20 giờ 00 ngày 26/8/2021 đến nhà bà Nguyễn Thị Khuýnh sinh 

năm 1963, thôn 2, xã Tiên Trang. 

- Ngày 27/8/2021 ở nhà, không tiếp xúc với ai. 

- 7 giờ ngày 28/8/2021 đến nhà bố chồng, trở về nhà vào khoảng 9 giờ. Đến 

khoảng 17 giờ 00 có tiếp xúc trực tiếp với anh Lê Hữu Trung sinh năm 1963, ở 

thôn 3, xã Tiên Trang. 

- Khoảng 15 giờ ngày 29/8/2021 đi vào phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn 

gửi hàng vào thành phố Hồ Chí Minh, tiếp xúc với anh Lương Ngọc Thắng ở 

Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn. 

- Ngày 31/8/2021 bệnh nhân ở nhà và có tiếp xúc với ông Lê Văn Dũng, 

sinh năm 1957 (thôn 2, xã Tiên Trang). 

- Trong các ngày từ 02 - 08/9/2021 bệnh nhân ở nhà và có lịch sử tiếp xúc 

như sau: ngày 02/9/2021 tiếp xúc với anh Lê Xuân Đại (thôn 1, xã Quảng Khê); 

ngày 03/9/2021 tiếp xúc với anh Lương Ngọc Hùng, sinh năm 1977 (Vân Sơn, 

phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn); ngày 04/9/2021 tiếp xúc với ông Nguyễn 

Trọng Lam, sinh năm 1963 (thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung); ngày 05/9/2021 

tiếp xúc với Phạm Khánh Linh, sinh năm 1996 và anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh 

năm 1995 (thôn 2, xã Tiên Trang); ngày 07/9/2021 tiếp xúc với bà Nguyễn Thị 

Hải, sinh năm 1984 (thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính). 

- Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 09/9/2021 bệnh nhân đi cùng chồng đến 

Bệnh viện Đa khoa huyện; đến 13 giờ 25 phút cùng ngày có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SASR-COV 2.  

3. Bệnh nhân thứ ba. Bệnh nhân Phạm Linh Đan, sinh năm 2016 là con gái 

của vợ chồng bệnh nhân (Phạm Minh Thành và bệnh nhân Lê Thị Luyến) 

Sống cùng nhà với bố mẹ đẻ tại thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng 

Xương. Ngày 22/8/2021 bệnh nhân được bố mẹ gửi sang nhà dì Lê Thị Hòa, sinh 

năm 1982, trong khu tập thể trường trung học cơ sở xã Quảng Chính, tại đây bệnh 

nhân chơi ở nhà dì khoảng 30 phút, tiếp xúc với nhiều người, sau đó được bố mẹ 

đón về nhà. 

- Từ ngày 23/8/2021- 08/9/2021 bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với bố mẹ đẻ.  



- Đến khoảng 7 giờ ngày 09/9/2021 bệnh nhân được bố mẹ gửi sang nhà 

ông bà ngoại tại Thôn 2, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương để đi khám bệnh. 

- Sau khi bố mẹ đẻ của bệnh nhân Phạm Linh Đan có kết quả dương tính 

với vi rút SARS-COV-2, Ban chỉ đạo huyện đã cho cách ly cùng ông bà ngoại và 

được lấy mẫu xét nghiệm PCR; đến 22 giờ 50 phút ngày 09/9/2020 được CDC 

Thanh Hóa thông báo dương tính với vi rút SARS-COV-2. 

4. Bệnh nhân thứ tƣ.  Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Minh Anh, sinh năm 2020, 

có địa chỉ tại thôn Chính Đa, xã Quảng Chính. 

- Bệnh nhân còn nhỏ sống cùng 4 người trong gia đình bao gồm: mẹ, anh 

trai và ông bà ngoại (ông Mai Ngọc Bình) từ nhiều tháng nay và chỉ ở nhà. 

- Ngày 07/9/2021, bệnh nhân Phạm Minh Thành đến nhà ông Mai Ngọc 

Bình (là ông ngoại của bệnh nhân) thôn Chính Đa, xã Quảng Chính. Tại đây Bệnh 

nhân Thành tiếp xúc với 5 người, trong đó có bệnh nhân Nguyễn Ngọc Minh Anh.  

 - Từ sau khi gặp bệnh nhân Thành đến nay, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc 

với 4 người trong gia đình (mẹ đẻ Mai Thị Phương, anh trai Nguyễn Ngọc Minh 

Đức, bà ngoại  Đỗ Thị Gái, ông ngoại Mai Ngọc Bình) và bà Lâm Thị Tuyết (hàng 

xóm) . 

 - 22 giờ ngày 9/9/2021 bệnh nhân đã được lấy mẫu PCR và gửi CDC 

Thanh Hóa xét nghiệm; đến 5 giờ 45 phút ngày 10/9/2021 thông báo có kết quả 

dương tính với SASR-COV 2.  

III. Các biện pháp chỉ đạo, xử lý đã thực hiện 

Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân có kết quả xét nghiệm test nhanh 

dương tính với SASR-COV 2 (khoảng 9 giờ sáng ngày 09/9/2021),  Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch huyện đã xuống trực tiếp các xã Quảng Khê, Quảng Chính, 

Quảng Thạnh, Tiên Trang chỉ đạo cho điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ 

chức phong tỏa tạm thời các cụm dân cư liên quan đến bệnh nhân. 

Sau khi có kết quả chính thức xét nghiệm PCR (13 giờ 25 phút ), ngày 

09/9/2021, Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, CDC tỉnh, Ban chỉ đạo huyện Quảng 

Xương đã họp cùng Ban chỉ đạo các xã Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Thạnh, 

Tiên Trang để triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Hiện tại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, UBND huyện thống nhất quyết 

định: 

1.1. Thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg đối với xã 

Quảng Khê. Riêng tổ dân cư số 1, thôn 1 áp dụng phong tỏa tạm thời theo tinh 

thần Chỉ thị 16/CT-TTg. 

1.2. Thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg đối với xã 

Tiên Trang. Riêng thôn 2 áp dụng phong tỏa tạm thời theo tinh thần Chỉ thị 

16/CT-TTg. 

1.3. Thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg đối với xã 

Quảng Thạnh. Riêng thôn Thạch Đông, Thạch Trung, Thạch Bắc và Hải Tiến áp 

dụng theo giản cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. 



1.4. Thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg đối với xã 

Quảng Chính. Riêng thôn Đại Đồng, Chính Đa áp dụng phong tỏa tạm thời theo 

tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Thời gian áp dụng, trước mắt 7 ngày, bắt đầu từ 06 

giờ, ngày 10/9/2021. 

2. Tổ chức truy vết và xét nghiệm 

2.1. Về truy vết: Ban chỉ đạo huyện đã nhanh chóng điều tra, truy vết, lập 

danh sác các trường hợp F1, F2, F3. 

Đã tổ chức truy vết, xác định được: 104 F1;  540  F2 và  802 F3. 

2.2. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm: làm test nhanh  10.080 người tại 04 xã 

Quảng Khê, Quảng Thạch, Quảng Chính, Tiên trang, tất cả đều cho kết quả âm 

tính; lấy mẫu xét PCR cho 217 người (đang gửi lên CDC tỉnh xét nghiệm). 

3. Thực hiện các biện pháp cách ly tập trung 

- Đưa toàn bộ đối tượng F1 đi cách ly tập trung của huyện tại xã Tiên 

Trang, xã Quảng Ngọc và xã Quảng Chính. 

 - Thông báo cho các địa phương có liên quan thông tin về lịch trình di 

chuyển của bệnh nhân và các địa điểm, địa phương có liên quan để người dân có 

tiếp xúc với 04 ca bệnh trên đến trạm y tế khai báo. 

IV. Các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới 

- Thông báo cho các địa phương có liên quan để phối hợp, điều tra, truy vết, 

các trường hợp liên quan theo quy định. 

- Tiếp tục khai thác các mốc dịch tễ liên quan tới bệnh nhân, điều tra F1, F2, 

F3 tránh bỏ sót ngoài cộng đồng. 

- Tiến hành cách ly các trường hợp F1; F2 theo qui định. 

- Tiến hành thực hiện Test nhanh kháng nguyên cho các trường hợp F1. F2, 

F3. Xét nghiệm PCR cho tất cả các trường hợp F1 và F2 có nguy cơ cao. 

- Tổ chức xét nghiệm tầm soát (test nhanh) toàn bộ công dân tại các xã 

Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch và một số đơn vị có liên 

quan. Dự kiến hoàn thành trước 11 giờ 00 phút ngày 11/9/2021. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quảng Xương báo cáo Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa, CDC tỉnh, Sở Y 

tế Thanh Hóa được biết và cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND, BCĐ tỉnh Thanh Hoá (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- CDC Thanh Hóa (để b/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

 

         KT. TRƢỞNG BAN 

                      PHÓ TRƢỞNG BAN 
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