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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Khu cách ly tập trung có thu phí 

đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG 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 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 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”; 
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”; Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn 
phòng, chống dịch Covid -19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 
làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 
của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 193/TTr-
SVHTTDL ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh 
tại Vinpearl Resort & Spa Hội An thuộc Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh 
Quảng Nam; địa chỉ: tổ 6, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương:

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm bố trí nhân lực hướng dẫn, theo dõi, giám sát công tác 
phòng, chống dịch ở cơ sở cách ly có thu phí (Vinpearl Resort & Spa Hội An), xử 
lý các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid -19; hướng dẫn vệ sinh, khử 
khuẩn môi trường trước, trong và sau thời gian người nhập cảnh đến lưu trú; bố trí 
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bộ phận/người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát y tế đối với người nhập cảnh tại 
nơi lưu trú và các địa điểm liên quan; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở tiếp nhận điều trị các 
trường hợp mắc COVID-19.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch tại cơ sở lưu trú du lịch: Vinpearl Resort & Spa Hội An và việc triển khai các 
hoạt động phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh. Tập huấn, hướng dẫn về 
quy trình, cách phòng, chống lây nhiễm cho nhân viên phục vụ tại cơ sở lưu trú 
nêu trên.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 khi có vấn đề 
phát sinh.

2. Công an tỉnh 

Chỉ đạo Công an thành phố Hội An bố trí lực lượng đảm bảo công tác an 
ninh, trật tự tại Vinpearl Resort & Spa Hội An.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tiếp tục rà soát, lựa chọn, vận động các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện 
làm khu cách ly có thu phí đối với người nhập cảnh.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại  
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”.

4. UBND thành phố Hội An

- Thành lập Ban Điều hành khu cách ly có thu phí tại Vinpearl Resort & Spa 
Hội An. Trong đó: đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hội An làm Trưởng ban 
Điều hành; các Phó Trưởng ban: Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hội An, 
Trưởng Công an thành phố Hội An, Giám đốc Vinpearl Resort & Spa Hội An; các 
thành viên: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An, Chủ tịch UBND các 
xã, phường nơi có cơ sở lưu trú cách ly và các cơ quan, đơn vị liên quan của thành 
phố Hội An.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối công các phòng, 
chống dịch đối với người nhập cảnh tại khu cách ly Vinpearl Resort & Spa Hội An.

5. Vinpearl Resort& Spa Hội An: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát y tế, cách ly, phòng chống
dịch Covid-19, phối hợp đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường trong quá 
trình phục vụ khách theo hướng dẫn các cơ quan chức năng. 

- Thông báo giá phòng cho người nhập cảnh biết đăng ký tham gia.

- Cử đại diện tham gia Ban điều hành khu cách ly có thu phí đối với người 
nhập cảnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Công 
an tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Vinpearl Resort & Spa Hội An 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh; 
- TT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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