
 

 

 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 9 năm 2020 

V/v tiếp tục cho chuyên gia nước 

ngoài cách ly y tế tại tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:      

- UBND các tỉnh, thành phố phía Nam miền Trung 

  và miền Nam; 

- Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. 
 

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; sau khi 

xem xét Báo cáo số 482/BC-SYT ngày 04/9/2020 của Sở Y tế về kết quả kiểm 

tra, rà soát các khách sạn, nhà nghỉ tham gia cách ly tập trung phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; UBND 

tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Tiếp tục cho nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, 

nhà quản lý doanh nghiệp là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam miền Trung và miền Nam của 

Việt Nam được cách ly y tế tập trung tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phía Nam miền Trung và miền Nam 

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 tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Y tế, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc tiếp tục hướng dẫn, phối hợp giám sát chặt chẽ đối với doanh nghiệp 

trong việc thực hiện vận chuyển, cách ly các chuyên gia nước ngoài tại tỉnh theo 

đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

3. Giao UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tổng hợp, báo 

cáo hàng ngày về số lượng người nước ngoài ở từng khách sạn; gửi Văn phòng 

UBND tỉnh trước 17 giờ hàng ngày để xem xét, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, 

điều phối lượng khách ở các khách sạn theo hướng giảm tối đa lực lượng chức 

năng tham gia phục vụ công tác cách ly tại các khách sạn./.  
 

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: NgV, LĐTBXH, BCH Qsự tỉnh, 

  BCH BĐ BP tỉnh; Báo LS, Đài PTTH; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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