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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

 
GIẤY MỜI    

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 

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2020, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 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, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- 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 thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 14 giờ ngày 03/7/2020 (thứ Sáu), tại 

huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn (đúng 13 giờ 45 phút các thành viên 

Đoàn kiểm tra của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND tỉnh xuất phát đi kiểm tra 

thực tế tại huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, sau đó về họp tại phòng họp 

trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh). 

3. Phân công chuẩn bị  

a) UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tóm 

tắt tình hình tổ chức điều hành hoạt động cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ; thông 

báo cho khách sạn BaLa, nhà nghỉ Hà Giang (huyện Cao Lộc) và khách sạn   

Sao Mai, Hoa Sim (thành phố Lạng Sơn) về việc Đoàn đến kiểm tra thực tế. 

b) Sở Y tế chuẩn bị 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. 

4. Phương tiện: lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng. Lãnh đạo các sở, 

ngành, phóng viên báo, đài đi chung xe ô tô 07 chỗ của Sở Y tế và Công an tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
  

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 

  KG-VX, TH, HC-QT,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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