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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2020

V/v chi phí cách ly, chi phí điều
trị COVID-19 và rà soát các
khách sạn, nhà nghỉ làm cơ sở
cách ly tập trung

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Y tế.

Thực hiện Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn
phòng Chính phủ về việc chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19, đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các khách sạn được UBND tỉnh tiếp tục lựa
chọn làm khu cách ly y tế tập trung thực hiện chi phí cách ly, chi phí điều trị
COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các khách sạn, nhà nghỉ làm cơ sở cách ly
tập trung đối với người nhập cảnh; đề xuất UBND tỉnh quyết định kết thúc làm
nơi cách ly tập trung đối với những khách sạn, nhà nghỉ có quy mô nhỏ, không
đủ điều kiện cơ sở vật chất, sát khu dân cư, không bảo đảm an toàn dịch bệnh,
an ninh trật tự; trình UBND tỉnh trước ngày 05/9/2020.
(Công văn số 7038/VPCP-KTTH được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, Sở Y tế, các cơ quan
liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL, CA tỉnh;
- UBND các huyện: VL, CL và TP LS;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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