
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 227/TCĐN-HCQT    Bình Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2021 
V/v hướng dẫn tạm thời cách ly y tế 
tập trung tại Khách sạn có thu phí 

đối với người tự nguyện chi trả 
trong phòng, chống dịch COVID-19  

 
 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 
 

Thực hiện Công văn số 2976/CV-BCĐ ngày 29/7/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập 
trung tại Khách sạn có thu phí đối với người tự nguyện chi trả trong phòng, chống dịch 
COVID-19.   

Tại Công văn trên có nêu: “…Người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở 
cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập 
trung tại khách sạn có thu phí ở trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí 
lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn”. 

Nay, Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường thông báo cho viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên (VC, NLĐ và HSSV) thuộc đơn vị 
mình quản lý; đồng thời thông tin cho người thân được biết (nếu có).  

                   (đính kèm Công văn số 2976/CV-BCĐ ngày 29/7/2021).     
  
 Trân trọng./. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (b/c); 
- Các đơn vị (p/h);  
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-QT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

Lương Thị Mười 



UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

Số: 2976 /CV-BCĐ 
V/v hướng dẫn tạm thời cách ly 

y tế tập trung tại Khách sạn có 

thu phí đối với người tự nguyện 

chi trả trong phòng, chống 

dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Bình Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

                      Kính gửi:  

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý các khu Công nghiệp. 

  

 Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19"; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2021 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; Công văn số 

5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí 

điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.   

 Để thực hiện cách ly đúng theo quy định bảo đảm công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh hướng dẫn như sau: 

 1. Đối tƣợng cách ly tại Khách sạn có thu phí 

 - Người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề 

cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là các chuyên gia) nhập cảnh Việt 

Nam đến làm việc tại tỉnh Bình Thuận. 

 - Người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn 

tỉnh có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn có thu phí ở 

trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của 

khách sạn.  

 2. UBND cấp huyện và các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 

thực hiện nhƣ sau 

 2.1. Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn 

tỉnh, nếu có đơn tự nguyện xin chuyển cơ sở cách ly tại Khách sạn có thu phí thì 

cơ sở cách ly tập trung của tỉnh phối hợp với cơ sở Khách sạn thống nhất 

phương án đưa đón vận chuyển đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo trong 

quá trình vận chuyển và tiến hành các thủ tục bàn giao người được cách ly tập 

trung, hồ sơ sức khỏe (nếu có) cho Khách sạn đúng theo quy định đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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 - Thực hiện khử trùng vật dụng cá nhân của người được cách ly trước khi  

ra khỏi cơ sở cách ly tập trung. 

 - Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, không để lây nhiễm chéo, 

hạn chế dừng, đỗ trong quá trình di chuyển. 

 - Người được cách ly phải đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, ăn uống 

trong suốt quá trình vận chuyển. 

 - Bàn giao người được cách ly cho khách sạn đảm bảo đúng, đủ số lượng 

theo danh sách, kèm theo hồ sơ theo dõi sức khỏe (nếu có).  

 2.1. Đối với các trường hợp từ các tỉnh thành có dịch, tỉnh thành đang 

thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về địa phương (kể cả các trường 

hợp được UBND tỉnh đón về) thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung theo 

quy định của UBND tỉnh. Sau khi khai báo y tế và có đơn tự nguyện đăng ký 

cách ly tại Khách sạn có thu phí thì UBND cấp huyện ban hành Quyết định cách 

ly y tế tập trung và vận chuyển đến cách ly y tế tại cơ sở cách ly Khách sạn, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 Lưu ý: Cơ sở cách ly Khách sạn đã được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở 

cách ly tập trung có thu phí. 

 3. Cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí (Khách sạn) 

 - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đảm 

bảo quy trình, thủ tục, biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

cho các đối tượng được cách ly tại Khách sạn theo đúng quy định tại Quyết định 

1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện thông báo công khai giá dịch vụ (toàn bộ chi phí cho việc 

thực hiện cách ly) cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly để các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc chi trả, ưu tiên hình thức chi trả trực 

tuyến. 

 4. Ngƣời thực hiện cách ly y tế tập trung 

 - Phải có đơn tự nguyện đăng ký được cách ly y tế tại khách sạn có thu 

phí theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. 

 - Chấp hành nghiêm các quy định về cách ly y tế tập trung và nội quy, quy 

chế của khách sạn. 

 - Tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 

của cơ quan chức năng tại cơ sở cách ly tập trung và chịu trách nhiệm chi trả chi 

phí vận chuyển, lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn trong thời gian cách 

ly tập trung. 

 5. Thời gian cách ly tập trung 

 - Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly 

tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ba (03) lần vào ngày 

thứ nhất, ngày thứ 07 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung. 
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 - Sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khóe tại nhà, nơi lưu 

trú 14 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.  

 Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các 

cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực 

tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trưởng BCĐ phòng, chống COVID-19 (b/c); 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Khách sạn đã được UBND tỉnh phê duyệt;                                     

- Lưu: VT, NV, Nga. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

Nguyễn Quốc Việt 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁCH LY Y TẾ TẠI KHÁCH SẠN 
(áp dụng cho người đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh) 

  

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19......................... 

 

Tên tôi là:......................................Giới:................. Quốc tịch............... ...... 

Ngày, tháng, năm sinh..................................................................................  

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu......................Số ĐT:....................... ...... 

Địa chỉ thường trú tại :.................................................................. ................ 

Người thân tên:...........................đang thực hiện cách ly tại cơ sở................ 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị cho người thân tên:......................được 

chuyển sang cách ly y tế tập trung tại Khách sạn........................và tự nguyện chi 

trả chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn theo quy định của 

khách sạn. 

Trong thời gian cách ly, tôi cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định 

về cách ly y tế tại khách sạn, nội quy của khách sạn, hướng dẫn của các cơ quan 

chức năng và thanh toán đầy đủ các chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của 

khách sạn. 

Kính mong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.......................xem 

xét và giải quyết nguyện vọng của tôi. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

                                               ............ngày.....tháng......năm 2021 

                                                                                Ngưòi viết đơn 

                                                                              (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁCH LY Y TẾ TẠI KHÁCH SẠN 
(áp dụng cho người từ các tỉnh thành có dịch, đang thực hiện Chỉ thị 16  

của Thủ tướng Chính phủ về địa phương) 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19................................. 

 

Tên tôi là:......................................Giới:................. Quốc tịch............... ...... 

Ngày, tháng, năm sinh..................................................................................  

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu......................Số ĐT:....................... ...... 

Địa chỉ thường trú tại :.................................................................. ................ 

Người thân tên:...........................................đi từ vùng có dịch về địa 

phương thuộc diện phải cách ly y tế tập trung theo quy định. 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị cho người thân tên:......................được 

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn........................và tự nguyện chi trả chi phí 

lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn theo quy định của khách sạn. 

Trong thời gian cách ly, tôi cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định 

về cách ly y tế tại khách sạn, nội quy của khách sạn, hướng dẫn của các cơ quan 

chức năng và thanh toán đầy đủ các chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của 

khách sạn. 

Kính mong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.......................xem 

xét và giải quyết nguyện vọng của tôi. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

                                               ............ngày.....tháng......năm 2021 

                                                                                Ngưòi viết đơn 

                                                                              (ký, ghi rõ họ tên) 
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