
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v hướng dẫn thực hiện  

Quyết định số 1246/QĐ-BYT  

của Bộ Y tế 
 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1461/BYT-MT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND  các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan triển khai áp dụng cách ly y 

tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được 

cách ly tự nguyên chi trả theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên. Trong đó 

ưu tiên đối với người nước ngoài như: chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, 

lao động tay nghề cao,… thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung; kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh các vướng mắc về UBND 

tỉnh. 

(Công văn số 1461/BYT-MT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CQ TV BCĐ theo QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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