
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC  Cao Bằng, ngày 12 tháng 11 năm 2020 
V/v thực hiện thu chi phí cách 

ly tập trung và xét nghiệm 

COVID – 19 đối với người 

nhập cảnh theo Công văn số 

2763/UBND-VX ngày 

10/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng 

  

 
 

   Kính gửi: các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 
 

Thực hiện Công văn số 2763/UBND-VX ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thu chi phí cách ly tập trung và hoạt động xét 

nghiệm COVID – 19 đối với người nhập cảnh, Sở Y tế đề nghi ̣các đơn vị trực thuộc 

thưc̣ hiêṇ những nôị dung sau: 

1. Tổ chức thông tin, phổ biến nội dung Công văn số 2763/UBND-VX ngày 

10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong đơn vị. 

2. Các đơn vị có khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật) liên quan đến thu phí cách ly tập trung và hoạt động xét nghiệm 

COVID – 19 đối với người nhập cảnh tổ chức thực hiện thu chi phí phục vụ  theo 

nội dung Công văn số 2763/UBND-VX ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng; công khai minh bạch, quản lý, sử dụng các khoản chi phí thu được đảm 

bảo theo quy định. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các 

phòng liên quan thuộc Sở Y tế tham mưu, giúp lãnh đạo Sở Y tế hướng dẫn, kiểm 

tra các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nội dung Công văn số 2763/UBND-VX 

ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; kịp thời tổng hợp các vướng 

mắc, bất cập (nếu có) trong quá trình thực hiện và tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở Y 

tế phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, 

giải quyết (có sao chụp Công văn số 2763/UBND-VX ngày 10/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng kèm Công văn này)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các trạm y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nông Tuấn Phong 
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