
 

 

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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn các doanh nghiệp 

cho chuyên gia nước ngoài cách 

ly y tế  

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thời gian vừa qua UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Quyết định 

thành lập 13 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 Lạng Sơn do người được 

cách ly tự nguyện chi trả. Qua đó đã hỗ trợ nhiều nhà đầu tư, chuyên gia kỹ 

thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 04 ca dương tính với SARS-

CoV-2, ngoài ra còn hàng nghìn trường hợp là F1, F2 liên quan đến 04 ca bệnh 

này; đồng thời trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về 

có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Mặt khác, tỉnh Lạng Sơn còn hạn 

chế về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19, không bảo đảm an toàn trong thực hiện cách ly y tế tại các khách 

sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh; tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong 

cộng đồng. 

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn các 

doanh nghiệp hoạt động tại địa phương đăng ký cho nhà đầu tư, chuyên gia kỹ 

thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp là người nước ngoài 

cách ly y tế tại địa phương mình hoặc các địa phương khác có cơ sở cách ly tập 

trung để các cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn dành cho cách ly các 

trường hợp của tỉnh và dự phòng cho phương án trưng dụng làm bệnh viện dã 

chiến trong trường hợp cấp bách.  

Trân trọng cảm ơn !  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- BCĐ QG về phòng, chống dịch COVID-19;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành: YT, NgV, LĐTBXH, CA tỉnh,  

  BCH BĐ BP tỉnh, BCH QS tỉnh; Báo LS, Đài PTTH; 

- UBND huyện Cao Lộc, Văn Lãng, TP Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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