
UBND HUYỆN CAO LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-BCĐ Cao Lộc, ngày        tháng 10  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách chuyên gia, lao động tay nghề cao người nước ngoài  

áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 tại các khách sạn trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 86) 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng 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”;  

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để 

phục vụ công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người 

được cách ly tự nguyện chi trả; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tại Tờ trình số: 

187/TTr-TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các chuyên gia, lao động tay nghề cao người  

nước ngoài cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khách sạn trên 

địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 86) . 

- Danh sách người nước ngoài cách ly gồm có: 02 người Trung Quốc (có 

danh sách kèm theo). 

- Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế: 14 ngày, kể từ ngày 24/10/2020 

đến hết ngày 06/11/2020. 

- Địa điểm cách ly: tại Khách sạn BaLa (địa chỉ: số 4, tổ 1, khối 5, xã Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). 

Điều 2. Cá nhân được cách ly y tế tại các khách sạn trên địa bàn Cao Lộc 

được bảo đảm các điều kiện chăm sóc y tế, sinh hoạt theo quy định. Có trách 
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nhiệm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; nội quy cách ly của khách sạn 

và tự chi trả các chi phí thực hiện cách ly theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Cao Lộc; thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                     

Hoàng  Quy 

- Như Điều 3; 

- Các Sở: Y tế, Tư pháp, Ngoại vụ,  

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND xã Hợp Thành; 

- Khách sạn BaLa; 

- Lưu: VT, BCĐ (hvt). 
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