
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v xem xét tổ chức cách ly y 

tế tập trung trong khu vưc̣ do 

Công an tỉnh quản lý 

 

Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 1221/BC-CAT-PA08-PV01 ngày 07/4/2021 của 

Công an tỉnh về đề xuất xét duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung trong Công an 

tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xem xét việc sử 

dụng một số phòng làm việc trong Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp 

vụ Công an tỉnh làm nơi cách ly y tế tập trung như đề nghị của Công an tỉnh tại 

Báo cáo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 4/2021. 

2. Yêu cầu Công an tỉnh dự kiến số kinh phí hỗ trợ (cải tạo, gia cố cửa sắt, 

lắp đặt camera…) để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và an 

ninh trật tự tại khu cách ly y tế Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Xây dựng phương án bố trí lực lượng y tế của Bệnh xá Công an tỉnh và 

lực lượng an ninh để bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực cách ly, phục vụ 

khai thác nghiệp vụ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, KHĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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