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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung  

tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch  

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

  

 Ngày 03/7/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách 

sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Tài chính, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện 

Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tóm tắt việc xây dựng phương án 

cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ; hướng dẫn, giám sát các khách sạn, nhà nghỉ 

triển khai các quy trình cách ly, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; lãnh 

đạo UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc báo cáo về công tác 

điều hành hoạt động thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ 

do người được cách ly tự nguyện chi trả; ý kiến của các thành phần dự họp; 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan chức năng nhất là Sở Y tế, 

Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố và các 

lực lượng khác đã chủ động vào cuộc để chuẩn bị các hoạt động cần thiết về 

việc trưng dung các khách sạn, nhà nghỉ triển khai các quy trình cách ly, biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; có phương án cách ly của Sở Y tế, Sở Tài 

chính có hướng dẫn về mức thu đối với các khoản thu tại khu vực cách ly; đã 

thành lập Ban điều hành của thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và có sự phân 

công, phân nhiệm cụ thể; Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an huyện, 

thành phố triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự… 

Tuy nhiên, sau 01 tháng thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khách sạn, 

nhà nghỉ còn có một số hạn chế như sự phối hợp liên ngành để bảo đảm tính 

đồng bộ trong triển khai thực hiện từ khâu tuyên truyền, thống nhất nhận thức về 

các mức thu, các khoản chi tại các điểm cách ly... 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Nhiệm vụ chung 

- Cần thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, 

thực hiện vì trách nhiệm với cả nước, là lá chắn thép tuyến đầu của cả nước 
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trong phòng, chống dịch COVD-19; cần có sự vào cuộc từ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

đến Ban Chỉ đạo cấp huyện, không được lơ là, chủ quan, không được để dịch 

bệnh xuất hiện và bùng phát trên địa bàn. Xác định công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 còn tiếp tục kéo dài, do đó yêu cầu các cơ quan cần có chiến lược, kế 

hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch hết sức cụ thể, chặt chẽ, nghiêm 

túc, hiệu quả. 

- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tuyên truyền trong Ban điều hành; các khách sạn, nhà nghỉ 

được tỉnh lựa chọn làm cơ sở cách ly cần xác định đây là nhiệm vụ nhưng cũng 

là cơ hội tạo công ăn, việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho các khách 

sạn, nhà nghỉ. Do đó, chủ các khách sạn, nhà nghỉ cần quyết tâm chung tay với 

các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc trong hoạt động cách ly y tế 

tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, bảo đảm quản lý chặt người được cách ly; có trách nhiệm cấp nguồn 

thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm đối với các lực 

lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các khách sạn, nhà nghỉ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Y tế 

- Tiếp tục tham mưu giám sát chặt chẽ về công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên toàn tỉnh và các khu cách ly của tỉnh, các khu cách ly tại khách sạn, 

nhà nghỉ. 

- Tiếp tục hoàn thiện phương án cách ly tại các khách sạn, nhà nghỉ. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm tại 

các cơ sở cách ly khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm truy 

xuất được nguồn gốc để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn. 

- Về nguồn nhân lực: trên cơ sở quán triệt tinh thần 05 tại chỗ, nếu địa bàn 

huyện, thành phố không đáp ứng được nhân lực, Sở Y tế điều phối, hỗ trợ tăng 

cường cán bộ của các đơn vị y tế khác đến làm nhiệm vụ tại các khách sạn, nhà 

nghỉ được chọn là khu cách ly. 

- Về hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (RealtimePCR) 

sàng lọc, phát hiện bệnh nhân COVID-19: khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện quy trình mua sắm theo đúng quy định. 

2.2. Sở Tài chính 

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố giải quyết những vướng mắc 

về giá và các mức thu đối với đối tượng cách ly và các khoản chi phí khác tại 

khách sạn, nhà nghỉ. 

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh quản lý chặt 

chẽ các mức thu giá dịch vụ tại khách sạn, nhà nghỉ đối với người bị cách ly bảo 

đảm hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp; đề nghị các chủ khách 

sạn, nhà nghỉ tính chi phí dịch vụ bao gồm cả kinh phí hỗ trợ các lực lượng tham 
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gia tại điểm cách ly (thực chất đây là lực lượng hỗ trợ các khách sản, nhà nghỉ 

quản lý khách, phòng chống dịch). 

2.3. Đối với huyện, thành phố có cơ sở cách ly 

- Ban điều hành của huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn tiếp tục tuyên 

truyền, thuyết phục để chủ khách sạn, nhà nghỉ nhận thức đúng các mức thu tỉnh 

quy định là mức thu tối thiểu, mang tính chất hỗ trợ cho các đối tượng bị cách ly 

là chủ yếu; thống nhất với chủ khách sạn, nhà hàng về mức thu dịch vụ ăn, 

nghỉ,... để thống nhất, tránh thu quá cao, không tương xứng với dịch vụ cung 

cấp, mang tính trục lợi. 

- Tiếp tục quản lý tốt công tác y tế, an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly, để 

quản lý chặt, kịp thời phát hiện đối tượng nghi mắc bệnh và có biện pháp xử lý 

kịp thời, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. 

- Quản lý, giám sát đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn 

cung cấp thực phẩm cho các khách sạn, nhà nghỉ làm địa điểm cách ly. 

2.4. Công an tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bảo đảm an ninh trật tự 

tại các cơ sở cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an giao thông tăng cường tuần tra trên các tuyến 

quốc lộ như 1A, 4B để kịp thời phát hiện các phương tiện giao thông chở người 

vượt biên; phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, đưa người 

qua biên giới trái phép. 

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cương công tác quản lý nhà nước tại các khách sạn, nhà nghỉ; 

những khách sạn, nhà hàng không có thiện chí tham gia làm cơ sở cách ly hoặc 

đã làm nhưng giá thu các khoản dịch vụ cao, không hợp lý, phục vụ không chu 

đáo,... đề xuất lập biên bản, trả lại hồ sơ và loại khỏi danh sách cơ sở cách ly. 

- Số lượng người chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới 

sẽ tăng; vì vậy, tiếp tục chủ động lựa chọn, đề xuất các khách sạn, nhà nghỉ làm 

cơ sở cách ly, ưu tiên lựa chọn các khách sạn, nhà nghỉ có đầy đủ năng lực, có 

thiện trí và có quy mô lớn để không phải huy động nhiều lực lượng chức năng 

trực phục vụ công tác cách ly. 

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

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TP theo GM số 216/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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