UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4179/SYT- NVY
V/v thông báo danh sách công
dân hoàn thành cách ly tập trung
tại tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 01 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập
trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo).
- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 01/11/2021.
- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người
lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ
dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Đề nghị Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông báo cho y tế địa phương thực hiện
theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lương Tâm

DANH SÁCH
Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê
của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
(Kèm theo Văn bản số 4179/SYT-NVY ngày 02 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh)

TT

1

Họ và tên

Đỗ Văn Hiệu

Giới
tính

Năm
sinh

Số CMND/
CCCD/
Hộ chiếu

Nam

1975

N1725202

Thời gian
cách ly
Số điện thoại
liên hệ

0914444322

Phương án di chuyển

Từ
ngày

Đến
ngày

25/10

01/11

Thông tin xét nghiệm
và tiêm vắc xin

XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc xin
phòng COVID-19

Phương
tiện

Thời gian
dự kiến
khởi hành
(giờ/ ngày)

Thời gian
dự kiến về
nơi lưu trú
(giờ/ ngày)

Xe khách

15h30
01/11/2021

23h30
01/11/2021

Danh sách này có 01 người./.

Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly

Xã/ phường

Hưng Nhân

Quận/ Huyện

Hưng Hà

Tỉnh/TP

Thái Bình

