
 UỶ 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 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 Dự kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế tại khách sạn để phục vụ  

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

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2020, UBND tỉnh tổ chức 

kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố; 

- Chủ các khách sạn, nhà khách trên địa bàn huyện Cao Lộc, UBND thành 

phố (giao UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố mời).  

2. Thời gian, địa điểm 

- Từ 13 giờ 40 ngày 02/11/2020 (thứ Hai): các thành phần dự kiểm tra có 

mặt tại trụ sở UBND tỉnh để xuất phát đi kiểm tra (trừ chủ các khách sạn, nhà 

nghỉ). 

- Từ 14 giờ 00 ngày 02/11/2020: tiến hành kiểm tra từ Khách sạn Bala tại 

huyện Cao Lộc; tiếp theo đến các khách sạn, nhà khách trên địa bàn thành phố 

(do UBND thành phố sắp xếp).  

- Từ 16 giờ 00 ngày 02/11/2020: các thành phần dự kiểm tra tại Khoản 1 

nêu trên tập trung tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh để thảo luận, kết luận 

cuộc kiểm tra.   

3. Phân công chuẩn bị  

a) UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao 

Lộc, các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo chung phục vụ cuộc kiểm tra (báo 

cáo tập trung vào tình hình quản lý của Ban Điều hành cơ sở cách ly, giá dịch 

vụ cách ly tại khách sạn, nhà khách, những vướng mắc, bất cập trong quá trình 

thực hiện,...). 

b) Giao UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố chỉ đạo chủ các khách 

sạn, nhà khách chuẩn bị báo cáo về quy trình, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người đến 

cách ly tại cơ sở; biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý 

khi nghi có trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra. 
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4. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng, cùng đi có Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh; 

- Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ đi chung xe của 

Sở Y tế;   

- Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố đi 

chung xe UBND thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí xe để phóng viên báo, đài và 

cổng thông tin điện tử tỉnh đi cùng. 

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

 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- C, PCVP 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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