
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19  TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                     /QĐ-BCĐ Hải Dương, ngày          tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung tại khách sạn 

cho người nhập cảnh vào tỉnh và người cách ly y tế tập trung
theo hình thức tự nguyện

TRƯỞNG BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  TỈNH 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19 ;
Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19 ;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của 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 Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19  về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công 
tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, 
chống dịch COVID-19 ;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND, ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19  tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BCĐ ngày 08/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19  tỉnh về việc ban hành “Qui định tạm thời về 
cách ly y tế tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho người nước ngoài”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở y tế tại Tờ trình số 278/TTr-SYT ngày         
21/6/2021 về việc đề nghị phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức cách ly y tế tập 
trung tại khách sạn cho người nhập cảnh vào tỉnh và người cách ly y tế tập trung
theo hình thức tự nguyện.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp tổ chức 

cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho người nhập cảnh vào tỉnh và người cách ly 
y tế tập trung theo hình thức tự nguyện”.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành và thay thế 
Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc ban hành Qui chế tạm 
thời về việc phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung cho người lao động nước 
ngoài và thân nhân nhập cảnh vào cách ly tại tỉnh Hải Dương.  

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19  
tỉnh Hải Dương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc các 
Khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND thành phố Hải Dương, Chí Linh;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly tập trung;
- Lưu: VT, KGVX.Ph(15).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dương Thái
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