
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ  Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-NVY 

V/v thông báo danh sách 

công dân hoàn thành cách ly 

tại tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2021  

     

 Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 

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 Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh 

nhân COVID-19; 

Sở Y tế tỉnh An Giang xin thông báo 01 trường hợp đủ điều kiện hoàn 

thành cách ly Y tế (14 ngày) tại tỉnh An Giang về lưu trú tại các tỉnh, thành phố 

để địa phương tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế theo các quy 

định hiện hành. 

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo danh sách kèm theo các thông tin về địa 

chỉ, năm sinh, giới tính, số điện thoại, thời gian hoàn thành cách ly, kết quả xét 

nghiệm, phương án di chuyển của người hoàn thành cách ly để Quý Sở tiện theo 

dõi (Danh sách kèm theo). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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Phụ lục : Công dân hoàn thành cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

(kèm Công văn số             /SYT-NVY, ngày 27/9/2021 của Sở Y tế An Giang) 

 

1. Tỉnh Trà Vinh (01 người) 

 Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Địa chỉ lưu trú 

sau khi hoàn 

thành cách ly 

Số điện 

thoại  

Ngày vào 

khu cách ly  

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Kết quả xét ngiệm ÂM TÍNH 

SARS-CoV-2 

Phương án di 

chuyển 

Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Loại 

phương 

tiện 

Ngày 

xuất 

phát 

1 Nguyễn Thị Yến Nhi 2002 Nữ  

Ấp Thanh Trì B, 

xã Đa Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

0922026386 12/9/2021 25/9/2021 16/9/2021 20/9/2021 25/9/2021 Tự túc 
Trưa ngày 

26/9/2021 
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