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Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách người  kết thúc thời gian cách ly  y tế tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19 tại Các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh về lưu trú trên địa bàn tỉnh 

 
 

Kính gửi:   

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Sở Y tế nhận được Quyết định số 372/QĐ-BCH ngày 15/10/2021; Quyết 

định số 377/QĐ-BCH ngày 16/10/2021; Quyết định số 381/QĐ-BCH ngày 

17/10/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh sách 

công dân kết thúc thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Khu nhà ở tại dự án Thiết chế Công đoàn; Quyết định số 373/QĐ-BCH ngày 

15/10/2021; Quyết định số 375/QĐ-BCH ngày 16/10/2021; Quyết định số 

379/QĐ-BCH ngày 17/10/2021  của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam về việc 

phê duyệt danh sách Chuyên gia kết thúc thời gian cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 tại tòa nhà Tiến Lộc Palace Hà Nam và Quyết định số 

376/QĐ-BCH ngày 16/10/2021; Quyết định số 380/QĐ-BCH ngày 17/10/2021  

của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh sách công dân kết 

thúc thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Cao đẳng 

Nghề Hà Nam. 

Căn cứ Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 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 văn bản số 1509/SYT-NVY ngày 17/7/2021 của Sở Y tế về việc tổ 

chức cách ly y tế và xét nghiệm trong phòng chống dịch Covid -19 đối với một 

só trường hợp trong tình hình mới. 

Sở Y tế thông báo danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại Các 

khu cách ly y tế tập trung của tỉnh về địa phương nơi lưu trú (Danh sách gửi kèm) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tiếp nhận, quản lý, 

giám sát người hoàn thành cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các  đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

- Lưu: VT,NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Viết Huệ 
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