
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Thông báo kết 

luận của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Cao Lộc, ngày tháng 11 năm 2020 

                    

 Kính gửi: 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Khách sạn BaLa. 

 

Thực hiện Thông báo số 609/TB-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế tại khách sạn 

để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau: 

1.Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

- Tiếp tục tập huấn, hướng dẫncác quy định về cách ly tập trung, các biện 

pháp phòng chống dịch cho chủ cơ sở, nhân viên phục vụtại Khách sạn BaLa 

thực hiện đảm bảo yêu cầu quy định trong phòng chống dịch COVID-19. 

- Thường xuyên giám sát y tế việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch đối với người tự nguyện cách ly, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu 

hiện bất thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND huyện xử lý 

việc thực hiện không nghiêm túc các quy định về cách ly y tế, phục vụ không 

chu đáo đối với người cách ly hoặc tham mưu cho UBND huyện đề xuất với 

UBND tỉnh thu hồi quyết định cơ sở cách ly theo quy định. 

2. Công an huyện  

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và có các 

biện pháp giám sát người được cách ly chấp hành nghiêm túc quy định, biện 

pháp phòng chống dịch tại cơ sở cách ly. 

-  Hướng dẫn các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và 

thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng chống cháy nổ tại cơ sở cách ly. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tiếp tục hướng dẫn cơ sở cách ly thực hiện các quy định về an toàn thực 

phẩm, thực hiện đảm bảo thủ tục hành chính (chủ cơ sở, nhân viên có kiến thức 

về ATTP, Giấy chứng nhận sức khỏe, có hợp đồng mua bán thực phẩm, thực 
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hiện nghiêm chế độ kiểm thực 3 bước về an toàn thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm 

hàng ngày theo quy định...). 

4. Khách sạn BaLa 

-Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế cho 

chuyên gia người nước ngoài tại khách sạn; bố trí người,bảo vệ kiểm soát chặt 

chẽ khu vực trong và ngoài khách sạn, những người không có nhiệm vụ tuyệt 

đối không được vào khu vực cách ly. 

- Bố trí đảm bảo các phòng trực cho lực lượng y tế, an ninh và nhân viên 

thực hiện nhiệm vụ cách ly tại khách sạn; phải bố trí tối thiểu 02 phòng dự trữ 

theo quy định để kịp thời cách ly các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở… 

trong quá trình thực hiện cách ly tại khách sạn. 

- Bố trí bổ sung các điểm rửa tay, khử khuẩn thuận lợi tại khách sạn; quan 

tâm bảo đảm các điều kiện về điện, nước, mạng thông tin liên lạc,… 

- Nhân viên phục vụ tại khách sạn phải được tập huấn đầy đủ về các quy 

định phòng, chống dịch; không sử dụng những nhân viên có bệnh nền, phụ nữ 

mang thai,… 

- Phải niêm yết công khai các khoản thu, giá phòng và các dịch vụ khác 

của khách sạn. Giá dịch vụ của khách sạn phải phù hợp với phân khúc nhu cầu 

của khách và chất lượng phục vụ của khách sạn. 

- Thường xuyên tổ chức họp giao ban với Ban điều hành tại khách sạn để 

rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp với cơ quan y tế và an ninh thực hiện 

nhiệm vụ cách ly; lập danh sách khách cách ly ra, vào hàng ngày theo quy định. 

- Tăng cường công tác vệ sinh buồng, phòng và khử khuẩn tại khu 

vựckhách sạn bảo đảm theo quy định. 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Trung tâm y tế huyện, Công an huyện, chủ cơ sở cách ly (Khách sạn BaLa) và 

các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Hyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đơn vị: Công an, TTYT huyện; 

- Phòng TCKH, VHTT; 

- UBND xã Hợp Thành; 

- Khách sạn BaLa; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Hoàng Quy 
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