
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

 

Số:             /TTKSBT-PCBTN 

V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Ninh, ngày         tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh/thành phố: An Giang, Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Bắc Giang, Cà Mau, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, 

Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Lạng 

Sơn, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Tây Ninh, 

Tuyên Quang, Thanh Hóa. 

- BCĐ PCD Thành phố Bắc Ninh 
  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19”; 

Căn cứ Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/4/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi 

hoàn thành cách ly tập trung; 

Căn cứ Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về 

cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và phòng chống 

dịch COVID-19. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung như sau: 

- Địa điểm cách ly:  Trung đoàn 833 Đại Phúc 

- Ngày hoàn thành cách ly: 14/10/2021 và 15/10/2021 

- Tổng số: 71 công dân. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo tới địa phương 

danh sách công dân hoàn thành thời gian cách ly để biết, tiếp tục hướng dẫn 

công dân theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định.  

Trân trọng cảm ơn!  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- Công an tỉnh (b/c); 

- TTYT TPBN (t/h); 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, KHNV, PCBTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 
 

Nguyễn Khắc Từ 
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