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THÔNG BÁO 

Về việc kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung, tạm dừng tiếp nhận khách  

cách ly tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 

 
 Thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung, tạm dừng tiếp nhận khách 

cách ly tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

 1. Đối với Khách sạn Hoa Sen, địa chỉ: khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc (được thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 

24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) kết thúc nhiệm vụ cách ly ngày 13/5/2021 kể từ 

ngày hoàn thành nhiệm vụ cách ly cho đoàn khách cuối cùng cách ly tại khách sạn 

theo quy định. 

 2. Đối với Khách sạn Ngân Hà, địa chỉ: số 16, đường Bắc Sơn, khu Ga, thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (được thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Quyết 

định số 678/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 - Yêu cầu Khách sạn dừng không tiếp nhận khách cách ly tại khách sạn từ 

ngày 22/5/2021 theo (Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn). 

 - Thời gian kết thúc nhiệm vụ cách ly kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ cách 

ly cho số khách hiện đang cách ly tại khách sạn dự kiến là ngày 27/5/2021 .  

 3. Tạm dừng tiếp nhận khách cách ly tập trung đối với các khách sạn sau:  

 - Khách sạn Hoa Phượng, địa chỉ: số 55, đường Ngô Quyền kéo dài, xã Hợp  

Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

 - Khách  sạn  BaLa,  địa  chỉ:  số  4, tổ  1, khối  5,  xã  Hợp  Thành,  huyện  

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

 Thời gian tạm dừng tiếp nhận khách cách ly y tế tập trung kể từ ngày 

22/5/2021 cho tới khi có thông báo mới. 

 4. Đối với các cơ quan, đơn vị: Trung tâm y tế huyện, Công an huyện tiếp tục 

chỉ đạo các lực lượng thường trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, y tế tại 

khách sạn.   

 - Đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Khách sạn Hoa Sen và Khách sạn Ngân 

Hà kết thúc nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh, trật tự, y tế đến khi đoàn khách cuối 

cùng cách ly tại khách sạn hoàn thành cách ly. 
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 - Đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Khách sạn Hoa Phượng và Khách sạn 

BaLa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tư, y tế đến khi đoàn khách 

cuối cùng cách ly tại khách sạn hoàn thành cách ly. Nếu không có thông báo mới về 

việc tiếp nhận người tự nguyện cách ly tại khách sạn thì kết thúc nhiệm vụ theo quy 

định. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ các khách sạn 

làm cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện;Công an huyện; 

- Phòng Tài chính-KH; 

- UBND TT. Cao Lộc, Đồng Đăng,  xã Hợp Thành; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TICH 
 

 

 

 

 
Hoàng Quy 
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