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QUYẾT ĐỊNH 

Thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Vinpearl Condotel  

Phủ Lý phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế ban 

hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 do người tự nguyện cách ly chi trả”; 

Theo đề nghị của Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ phần Vinpearl và của 

Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Vinperl 

Condotel Phủ Lý thuộc Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ phần Vinpearl để 

phòng, chống dịch COVID-19 do người cách ly tự nguyện chi trả. 

1. Tên gọi: Khu cách ly tập trung thuộc Khách sạn Vinpearl Condotel Phủ 

Lý (gọi tắt là Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý).  

2. Địa chỉ: Đường Châu Cầu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam. 

3. Quy mô: Từ tầng 8 đến tầng 28 (trừ tầng 21 đến tầng 24) của Khách 

sạn Vinperl Condotel Phủ Lý. 

4. Đối tượng cách ly  

- Người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, 

lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là 

chuyên gia); 

- Người có nguyện vọng cách ly tập trung tại Khách sạn và tự nguyện chi 

trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của Khách sạn;  

- Các trường hợp đặc biệt khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx


 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế     

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đầy đủ 

các quy trình, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly 

Vinpearl Phủ Lý theo quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh; phối hợp UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo thực hiện 

bàn giao người hoàn thành thời gian cách ly tập trung về địa phương, nơi lưu trú 

theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn cách 

ly phù hợp với các chuyên gia và các trường hợp khác. 

- Chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo 

kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền. 

2. UBND thành phố Phủ Lý 

- Thành lập Ban điều hành Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý do đại đại diện 

UBND thành phố Phủ Lý làm Trưởng ban; người quản lý Khách sạn làm Phó 

Trưởng ban, thành viên gồm các đại diện của y tế, công an, dân phòng địa 

phương và các bộ phận có liên quan của Khách sạn. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khách sạn 

Vinperl Condotel Phủ Lý và các đơn vị liên quan quản lý, điều hành hoạt động 

cách ly y tế tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý đảm bảo tuyệt đối an toàn về 

phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của  

Tỉnh và của Sở Y tế. 

- Thực hiện tiếp nhận, phê duyệt danh sách người phải cách ly, người kết 

thúc thời gian cách ly tập trung, cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly 

tập trung và cưỡng chế cách ly tập trung (nếu có). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt, 

giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo kịp thời những nội dung 

vượt thẩm quyền. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an địa phương triển khai công 

tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý; quản lý, giám sát 

chặt chẽ việc đưa đón người nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại Khu cách ly 

Vinpearl Phủ Lý theo quy định. 

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố Phủ Lý 

triển khai tốt công tác cách ly tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý đảm bảo an toàn 

tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 



 

 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn 

việc thực hiện thanh toán chi phí tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý theo đúng quy 

định hiện hành. 

6. Chi nhánh Hà Nam - Công ty cổ phần Vinpearl, Ban Quản lý Khách 

sạn Vinperl Condotel Phủ Lý: 

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ 

cách ly tại Khách sạn; đảm bảo cơ sở vật chất, dịch vụ vệ sinh buồng phòng, ăn 

uống, giặt là, vệ sinh khử khuẩn,... phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người được 

cách ly; thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong cơ sở cách ly và các điều kiện 

khác theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, 

hiệu quả; thực hiện thanh toán chi phí tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý theo 

đúng hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định hiện hành. 

- Thông báo công khai giá dịch vụ, các quy định, yêu cầu phòng, chống 

dịch cho người đăng ký cách ly tại Khu cách ly Vinpearl Phủ Lý biết, chi trả chi 

phí và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đúng quy định.  

7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người phải cách ly quán 

triệt, hướng dẫn, yêu cầu người thực hiện cách ly tại Khu cách ly Vinpearl Phủ 

Lý chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, hướng dẫn về phòng, chống dịch 

COVID-19 của Ban điều hành, Ban Quản lý khách sạn Vinpearl Condotel Phủ 

Lý và các cơ quan chức năng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Công an 

tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ 

tịch UBND thành phố Phủ Lý; Chi nhánh Hà Nam - Công ty cổ phần Vinpearl, 

Ban Quản lý Khách sạn Vinpearl Condotel Phủ Lý; các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh ; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KGVX NV, NC; 

- Lưu: VT, KGVX(Th). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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