
 

 

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 4 năm 2021 
V/v giá dịch vụ cách ly y tế 

tập trung tại khách sạn cho 

công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Công an tỉnh,  

  Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các khách sạn thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung1. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 118/BC-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính 

về phương án giá dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người tự lựa 

chọn cách ly phải thực hiện chi trả và nguồn kinh phí chi trả cho công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý mức thu đối với người cách ly y tế tập trung tại khách sạn tự 

nguyện chi trả là 2.414.000 đồng/người/14 ngày như đề nghị của Sở Tài chính tại 

Báo cáo trên. Thời  gian  áp dụng thực hiện từ ngày 01/4/2021.  

2. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, người đứng đầu các khách 

sạn thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

                                           
1 Khách sạn: Mường Thanh Luxury, Kim Sơn, Hoa Sim, Phú Quý, Vinpearl Hotel, Ba La, Vạn Xuân, VIS 

BOUTIQUE, Nhà khách A1, WHITE HOTEL, Hoa Biển, An Khang, Nam Kinh, Đinh Gia, Thiên Phú, Hoa 

Phượng, Hoa Sen, Ngân Hà. 
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