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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 

V/v tiển khai thực hiện thu phí cách 

ly y tế tập trung theo nội dung  

Công văn số 7713/VPCP-KTTH 

         Lai Châu, ngày           tháng      năm 2020 

 

  Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung;  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường 

hợp nhập cảnh vào Việt Nam với những nội dung sau:  

1. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý triển khai thực hiện công tác cách ly y 

tế; tổ chức xét nghiệm; chi phí cách ly; mua bảo hiểm y tế quốc tế; chi phí xét 

nghiệm, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly và các nội dung khác theo quy 

định tại Công văn số 7713/VPCP-KTTH (sao gửi kèm theo). 

2. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc, 

phát sinh theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực 

hiện việc thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Tống Thanh Hải 
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