
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện chi phí cách 

ly, chi phí điều trị Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Lai Châu, ngày         tháng      năm 2020 

                                           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc chi phí cách ly, chi phí điều trị Covid-19, sau khi xem xét, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp 

thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện khoản 1, Công văn số 

7038/VPCP-KTTH. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm rõ Bộ 

Quốc phòng hay địa phương phải chi trả kinh phí tại khu cách ly tập trung do Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện; trường hợp do địa phương chi trả thì tham mưu, 

phương án phân bổ kinh phí báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2020. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo các điều kiện, cơ sở cách ly tập trung 

phù hợp để thực hiện cách ly đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.  

3. Công an tỉnh quản lý chặt chẽ người nước ngoài, phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương thực hiện việc cách ly công dân người nước ngoài, người Việt 

Nam nhập cảnh vào địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

4. UBND các huyện, thành phố kiểm tra rà soát lập danh sách các khách sạn, 

nhà nghỉ, cơ sở khác đáp ứng các điều kiện làm nơi cách ly tập trung đối với người 

nhập cảnh vào địa bàn (ngoài các cơ sở do quân đội đã bố trí), báo cáo Ban chỉ 

đạo tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành chức năng để chỉ đạo, phối hợp thực hiện cách 

ly đối với người nhập cảnh theo quy định.  

5. Các địa phương, đơn vị được giao kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 

thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch, 

đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm hiệu quả. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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