
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

 

Số: 21/SYT-NVY 

V/v cung cấp danh sách cơ sở cách 

ly phòng, chống dịch COVID-19 để 

thực hiện giảm giá tiền điện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  05  tháng 01 năm 2021 

 

   Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

         

 

 Thực hiện Công văn số 6624/VPUBND-KTN ngày 28/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ công tác triển khai giảm giá điện, giảm tiền 

điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2. 

  Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố cung cấp danh sách 

các cơ sở đang thực hiện cách ly tập trung để tổng hợp đề xuất thực hiện giảm giá 

tiền điện đợt 2.  

 Danh sách cơ sở cách ly theo mẫu (đính kèm) gửi về Sở Y tế trước ngày 

12/01/2020./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Từ Quốc Tuấn 

  



DANH SÁCH 

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐIỆN LÀ CƠ SỞ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 

(Kèm theo Công văn số     /SYT-NVY ngày    /01/2021 của Sở Y tế) 

 

 

Stt 

Tên cơ sở phòng, chống 

dịch COVID-19 (khách 

hàng sử dụng điện) 

Địa điểm 

sử dụng điện 

Phân loại đối tượng phòng, chống dịch Covid-19 

(đánh dấu “X” vào cột tương ứng) 
Ghi chú 

CS dùng để cách ly, khám 

bệnh tập trung  

(giảm 100% tiền điện) 

CS y tế dùng để khám, 

xét nghiệm, điều trị bệnh 

(Giảm 20% tiền điện) 
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