
 

 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /SYT-NVY               

V/v Thông báo người ngoại tỉnh 

hoàn thành thời gian cách ly  

tập trung. 

Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2021 

Để đảm bảo chặt chẽ công tác bàn giao, quản lý công dân ngoại tỉnh sau 

khi hoàn thành thời gian cách ly tại các cơ cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh trở 

về địa phương nơi cư trú được tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế 

trong 14 ngày tiếp theo theo quy định. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 

nội dung sau: 

1. Lập danh sách các công dân là người ngoại tỉnh đang cách ly tập trung 

tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn (thông tin bao gồm): Họ và tên, địa 

chỉ về lưu trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly, số điện thoại, bản chụp các 

giấy tờ có liên quan, phương tiện di chuyển, thời gian, địa điểm nơi xuất phát 

của người hoàn thành cách ly.  

2. Thông tin về công dân ngoại tỉnh hoàn thành thời gian cách ly gửi về 

phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế qua địa chỉ gmail: nvy0231@gmail.com ít nhất 02 

ngày trước khi người được cách ly hoàn thành thời gian cách cách ly tập trung. 

Căn cứ nội dung văn bản Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 

 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

mailto:nvy0231@gmail.com

		2021-02-24T21:36:14+0700


		2021-02-25T07:55:14+0700


		2021-02-25T07:55:08+0700


		2021-02-25T07:55:08+0700


		2021-02-25T07:55:45+0700




