
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
           

Số:         /UBND-VHTT 
V/v  trưng dụng cơ sở lưu trú du lịch 

làm nơi phục vụ cách ly cho cán bộ  

y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ 

phòng, chống dịch Covid - 19 

 

Đình Lập, ngày        tháng 4  năm 2020  

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện Công văn số 341/SVHTTDL-QLDL ngày 01/4/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về trưng dụng cơ sở lưu trú du lịch làm nơi phục 

vụ cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ phòng chống dịch 

Covid - 19, UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà 

soát các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu phòng 

chống dịch Covid - 19. 

 Qua rà soát thực tế, trên địa bàn huyện Đình Lập có rất ít nhà nghỉ và nhà 

nghỉ trọ, các cơ sở lưu trú đều sinh hoạt chung với gia đình do đó không có cơ 

sở của tư nhân nào đáp ứng được yêu cầu để phục vụ cho cán bộ y tế và cán bộ 

làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19. Để  đáp ứng yêu cầu cho công tác 

phòng chống dịch, huyện Đình Lập thống nhất chọn Nhà khách UBND huyện 

làm nơi phục vụ cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống 

dịch Covid – 19. 

 Trên đây là danh sách trưng dụng cơ sở lưu trú du lịch làm nơi phục vụ 

cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ phòng chống dịch 

Covid - 19 của huyện Đình Lập./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lưu: VT. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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