
 

      Kính gửi:  

-  Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

Y tế, Công an tỉnh; 

-  UBND các huyện, thành phố. 
                                                  

  

Thực hiện Công văn số 1292/BVHTTDL-TCDL ngày 30/3/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19, đồng 

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

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan liên quan làm việc với các doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh để bố trí khách sạn và các loại cơ sở lưu trú 

khác làm nơi cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch 

Covid-19 khác của tỉnh; gửi danh sách cơ sở lưu trú được lựa chọn phục vụ cách 

ly về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh trước ngày 02/4/2020. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và cơ sở lưu trú được lựa chọn phục vụ 

cách ly thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch Covid-19 tại Công văn số 1687/BC-BCĐ ngày 27/3/2020; báo cáo UBND 

tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

(Công văn số 1292/BVHTT&DL-TCDL, số 1687/BC-BCĐ được gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice). 

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

tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v cách ly phòng chống dịch 

Covid-19 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 
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