
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v các khoản chi phí người cách 

ly y tế tự nguyện tại khách sạn 

phải chi trả 

 

 

Kính gửi: 

     - Các Sở: Tài chính, Y tế; 

     - Cục  Thuế tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 264/BC-STC ngày 01/7/2020 của Sở Tài chính về 

việc xem xét giá dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách 

ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương pháp xác định mức thu đối với người cách ly y tế tập 

trung tại khách sạn, nhà nghỉ tự nguyện chi trả theo đề xuất của Sở Tài chính tại 

Báo cáo trên. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Sở Tài chính 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố có khách sạn, nhà nghỉ là cơ sở 

cách lý về mức thu đối với các khoản người cách ly chi trả. 

2.2. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp UBND huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở y tế 

huyện, thành phố ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cách ly y tế tập trung với khách 

sạn, nhà nghỉ theo quy định. Thực hiện điều phối số lượng người được cách ly 

tại các khách sạn, nhà nghỉ đảm bảo hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thông báo các khoản chi phí người cách ly tự nguyện phải chi trả cho 

UBND các huyện, thành phố để công khai đến các doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh, người được cách ly được biết. 

2.3. Cục Thuế tỉnh 

Hướng dẫn khách sạn thực hiện các nội dung liên quan đến thuế, hoá đơn, 

chứng từ. 

2.4. UBND các huyện, thành phố    

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan thống nhất giá 

các dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ; tiền phòng nghỉ, cung 

cấp dịch vụ ăn uống, các chi phí phục vụ khác…và thông báo công khai đến các 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, người được cách ly được biết. 
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- Chỉ đạo Ban Điều hành cơ sở cách ly thực hiện tốt công tác phối hợp 

trong việc bố trí, điều tiết số người cách ly tự nguyện cho từng khách sạn, nhà 

nghỉ để đáp ứng đủ số phòng đăng ký. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh chi phí chung giá 

dịch vụ cách ly y tế đối với khách sạn, nhà nghỉ có số lượng người thực hiện 

cách ly y tế tập trung (dưới 30 người hoặc trên 30 người) theo quy định và thông 

báo cho các đối tượng, đơn vị liên quan được biết, thực hiện. 

2.5. Các khách sạn, nhà nghỉ thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung   

- Ký hợp đồng với các cơ sở y tế, lực lượng đảm bảo công tác an ninh 

(Công an, bộ đội, dân phòng,…) và các cơ quan liên quan để thực hiện các 

nhiệm vụ cách ly y tế tập trung theo quy định. 

- Thực hiện đăng ký với UBND huyện/thành phố về giá dịch vụ cách ly y 

tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ theo hợp đồng đã ký; giá tiền phòng nghỉ, 

dịch vụ ăn uống, chi phí phục vụ khác… để làm cơ sở kê khai, niêm yết, thông 

báo công khai dịch vụ cho người đăng ký cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ. 

- Thực hiện thu các khoản dịch vụ cung cấp cho người thực hiện cách ly y 

tế tự nguyện theo mức giá đã niêm yết, kê khai; thanh toán các chi phí cách ly y 

tế tập trung theo hợp đồng với các cơ sở y tế, lực lượng đảm bảo an ninh và các 

cơ quan liên quan theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

  - C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

  - Lưu: VT, KT(LTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 
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