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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung của khách sạn, nhà nghỉ 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong 

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

Xét đơn xin không đăng ký làm điểm cách ly tập trung của Khách sạn Sao 

Mai và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo số 482/BC-SYT ngày 

04/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung của 03 cơ sở khách sạn, 

nhà nghỉ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 24/6/2020, Quyết định số 

1142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 và Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung 

tại khách sạn 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, cụ thể như sau: 

1. Khách sạn Sao Mai, địa chỉ: số 46, phố Ngô Gia Tự, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Khách sạn Công đoàn Lạng Sơn, địa chỉ: số 76, đường Lê Hồng Phong, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Nhà nghỉ Hoàng Sơn, địa chỉ: thôn Thâm Kéo, Cốc Nam, xã Tân Mỹ, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian kết thúc nhiệm vụ cách ly kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ cách 

ly cho số khách hiện đang cách ly tại khách sạn và số khách đã có xác nhận đặt 

phòng trên cơ sở Biên bản kiểm tra của Sở Y tế đối với khách sạn, nhà nghỉ. 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

24/6/2020, Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 và Quyết định số 

1099/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cơ 
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sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, người đứng đầu Khách sạn Sao Mai, 

Khách sạn Công Đoàn, Nhà nghỉ Hoàng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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