
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ  

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

do người được cách ly tự nguyện chi trả 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; 

Căn cứ Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là 

nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh 

nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

Căn cứ Công văn số 3058/CV-BCĐ ngày 03/6/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh 

và quản lý cách ly tập trung; 

Xét đơn đăng ký tự nguyện của Khách sạn Phú Quý, Khách sạn Vinpearl 

Hotel Lạng Sơn và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 171/TTr-SYT 

ngày 07/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người 

được cách ly tự nguyện chi trả tại các khách sạn sau:  

1. Khách sạn Phú Quý, địa chỉ: số 134, đường Phai Vệ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Khách sạn Vinpearl Hotel Lạng Sơn - Chi Nhánh Lạng Sơn - Công ty 

Cổ phần Vinpearl, địa chỉ: số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Các khách sạn trên được phép thu phí các dịch vụ phục vụ việc thực hiện 

cách ly tại cơ sở khách sạn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án 

cách ly tại khách sạn; hướng dẫn, giám sát các khách sạn triển khai đầy đủ các 

quy trình cách ly, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định 

và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế 

và các bộ, ngành liên quan. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn  

a) Thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn và điều 

hành hoạt động cách ly tại khách sạn theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại 

Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm 

thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người được cách ly tự nguyện chi trả”; ban hành quyết định cách ly y tế và cấp 

giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly tại khách 

sạn trên địa bàn quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng giá dịch 

vụ cách ly tại khách sạn phù hợp (bao gồm cả phí dịch vụ lưu trú và các loại phí 

khác), thông báo công khai đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, người 

được cách ly được biết. 

3. Công an tỉnh 

Là đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND 

thành phố Lạng Sơn và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón 

chuyên gia từ cửa khẩu về các khách sạn; triển khai công tác bảo đảm an ninh 

trật tự và phòng, chống dịch theo quy định tại các khách sạn có tên tại Điều 1 

Quyết định này. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

xây dựng phương án vận chuyển, phí vận chuyển người được cách ly tự nguyện 

từ cửa khẩu tới khách sạn cách ly. 

5. Các Sở, ngành: Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, UBND 

các huyện có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện, hỗ trợ giải 

quyết các thủ tục nhập cảnh cho cho các đối tượng cách ly tự nguyện bảo đảm an 

toàn, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh triển khai tốt 

công tác cách ly tại các khách sạn có tên tại Điều 1 Quyết định này. 

6. Các khách sạn có tên tại Điều 1 Quyết định này 

a) Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm 

túc các quy trình, biện pháp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối 

tượng cách ly tự nguyện tại khách sạn theo đúng các quy định tại Quyết định 

1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 

dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. 



 

 

3 

b) Phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan 

thống nhất xây dựng giá dịch vụ của khách sạn và phục vụ cách ly phù hợp; 

thông báo công khai giá dịch vụ (toàn bộ chi phí cho việc thực hiện cách ly) trọn 

gói trong 14 ngày cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly và 

người được cách ly tự nguyện chi trả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố, người đứng đầu khách sạn có tên tại Điều 1 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: YT, TP, NgG, QP, CA; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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