
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

V/v xem xét cho tiếp tục 

được đón khách cách ly 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2256/VP-KGVX ngày 09/6/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét cho tiếp tục được đón 

khách cách ly; 

Sau khi xem xét đơn đề nghị của 02 Doanh nghiệp về việc tiếp tục được 

đón khách cách ly và hồ sơ hợp đồng kèm theo của các Doanh nghiệp, Sở Y tế 

báo cáo UBND tỉnh như sau: 

1. Khách sạn Vạn Xuân có 03 hợp đồng với 03 công ty, với 04 chuyên gia 

dự kiến thời gian nhập cảnh trong tháng 6/2021. Hợp đồng được xây dựng trên 

cơ sở phương án cách ly đã được Sở Y tế Lạng Sơn phê duyệt vào khách sạn 

Vạn Xuân (Công văn số 738/SYT-NVYD ngày 18/02/2021; Công văn số 

801/SYT-NVYD ngày 20/02/2021; Công văn số 2089/SYT-NVYD ngày 

09/4/2021). Tổng giá trị các hợp đồng là 84.780.000 đồng. 

2. Khách sạn BaLa có 05 hợp đồng, với 11 chuyên gia dự kiến thời gian 

nhập cảnh từ 22/6 - 02/7/2021. Hợp đồng được xây dựng trên cơ sở phương án 

cách ly đã được Sở Y tế Lạng Sơn phê duyệt vào khách sạn BaLa (Công văn số 

290/SYT-NVYD ngày 19/01/2021; Công văn số 561/SYT-NVYD ngày 

02/02/2021; Công văn số 582/SYT-NVYD ngày 03/02/2021; Công văn số 

1239/SYT-NVYD 08/3/2021; Công văn số 1674/SYT-NVYD ngày 24/3/2021; 

Công văn số 1697/SYT-NVYD ngày 25/3/2021). Tổng giá trị các hợp đồng là 

477.996.000 đồng. 

Sau khi xem xét và kiểm tra các hợp đồng của 02 Danh nghiệp, với số 

lượng người cần nhập cảnh theo hợp đồng không nhiều; căn cứ tình hình thực tế 

hiện nay, số lượng chuyên gia nhập cảnh hàng ngày từ 07/5/2021 đến nay rất ít 

(tính đến ngày 11/6/2021, chỉ có 73 khách cách ly tại 02 khách sạn được UBND 

tỉnh đồng ý cho tiếp nhận khách cách ly), một số công ty đã chuyển nhập cảnh 

từ đường bộ sang đường hàng không hoặc một số chuyên gia chưa sang Việt 

Nam làm việc trong giai đoạn này,…Sở Y tế thấy rằng việc xem xét cho doanh 

nghiệp tiếp tục được đón khách cách ly theo hợp đồng đã ký với các công ty giai 

đoạn này là chưa phù hợp; Đối với điều khoản trong hợp đồng đã ký với các 

công ty có thể thông báo về việc thay đổi việc cung cấp dịch vụ cho các công ty 

do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành trên 

cả nước, Doanh nghiệp hoàn lại tiền cho các công ty đã đặt cọc trước đó, đồng 

thời thông báo cho Sở Y tế để điều chỉnh phương án cách ly về 1 trong 2 khách 
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sạn được UBND tỉnh tiếp tục cho đón khách cách ly trong giai đoạn này, doanh 

nghiệp trao đổi với các khách sạn điều chỉnh tiếp nhận đón chuyên gia (nếu vào) 

thỏa thuận hỗ trợ một phần giá dịch vụ (tùy điều kiện kinh tế của các công ty). 

Trên cơ sở tình hình thực tế như trên, Sở Y tế báo cáo và đề xuất UBND 

tỉnh: Tiếp tục tạm dừng tiếp nhận khách cách ly tại 02 khách sạn trên để phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

1013/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Giao Sở Y tế thông 

báo bằng văn bản về việc giải quyết đơn đề nghị tiếp tục được đón khách cách ly 

của 02 doanh nghiệp trên. 

Sở Y tế trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Sở, ngành: VHTTDL, CA tỉnh; 

- Giám đốc SYT (b/c); 

- UBND: thành phố và huyện Cao Lộc;  

- Lưu: VT, NVYD(NTMD).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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