
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY Quảng Bình, ngày      tháng 4 năm 2020 

    V/v báo cáo trường hợp không hợp tác 

lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai 

về để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 273 CV-TTYT ngày 20/4/2020 của Trung 

tâm Y tế thành phố Đồng Hới, báo cáo trường hợp không hợp tác lấy mẫu xét 

nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương, cụ thể như sau: 

 Vào lúc 10h00 ngày 19/4/2020 Trung tâm Y tế Thành phố Đồng Hới cùng 

với cán bộ Trạm Y tế phường Bắc Lý phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp đi từ Bệnh viện 

Bạch Mai về địa phương: 

 1. Thông tin chung của 01 trường hợp không hợp tác  

Họ tên:     Trần Văn Thắng           Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1978                              Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: TDP 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Ngày về địa phương: 21/03/2020 

2. Các hoạt động triển khai 

Ngày 21/3/2020, trường hợp trên đi tham dự tang lễ tại nhà tang lễ tại Bệnh 

viện Bạch Mai, sau đó trở về nhà cùng ngày. Ngày 29/3/2020 trường hợp trên được 

cán bộ Trạm Y tế và cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới hướng dẫn tự 

theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. 

 Thực hiện Công văn số 94/CV-BCĐ ngày 29/3/2020 và Công điện số 

1782/CĐ-BCĐ ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện 

Bạch Mai; Công văn số 819/SYT-NVY ngày 08/4/2020 của Sở Y tế về việc rà soát 

quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm tất cả các trường hợp, kể cả những trường hợp đã qua 14 ngày. 



Sau khi Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã rà soát tất cả các trường hợp 

và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình chỉ định cho lấy mẫu xét 

nghiệm tất cả các trường hợp đi từ Bệnh viện Bạch Mai về. 

Ngày 19/4/2020, Đoàn xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Bình phối hợp cùng với cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đến 

nhà của trường hơp trên để lấy mẫu xét nghiệm (nằm trên địa bàn của các xã Đức 

Ninh, Thuận Đức, Lộc Ninh; các phường: Đồng Phú, Đức Ninh Đông, Bắc Lý, 

Nam Lý). Đa số các trường hợp đều phối hợp tốt việc thực hiện lấy mẫu. Riêng 

trường hợp ông Trần Văn Thắng không phối hợp (trường hợp này có báo với 

chính quyền và Trạm Y tế là đi Nam Định, nhưng tại thời điểm lấy mẫu, cán bộ 

Trạm Y tế có xác định là trường hợp này đang ở nhà, và người anh là Trần Văn 

Toàn có nói với Đoàn sang lấy mẫu). Tuy nhiên mẹ của ông Thắng trả lời đi đâu 

rồi (bà mẹ cũng khai báo không thật thà, rồi phán xét  cán bộ y tế làm không đúng). 

Trong quá trình Đoàn tiếp xúc và làm việc thì có 01 người đến sỉ nhục cán bộ y tế 

với những giọng điệu rất khó nghe (qua tìm hiểu thì được biết đây là người em rể 

của gia đình, nhà sát bên cạnh). 

Vì thời gian và lịch trình của Đoàn lấy mẫu rất gấp nên Trung tâm Y tế 

thành phố đã chỉ đạo Trưởng Trạm Y tế báo cáo trực tiếp tình hình cho Trưởng 

Ban phòng chống dịch Covid-19 của phường Bắc Lý tiếp tục chỉ đạo thực hiện.   

Qua sự việc trên, Sở Y tế xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để có chỉ đạo tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- Các Sở: Công an; Thông tin & Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; TTYTTP Đồng Hới; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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