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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách các trường hợp cách ly y tế tập trung  

tại khách sạn để phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định (Đợt 22) 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI 

CỦA VIRUS CORONA TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

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

Căn cứ Nghị định 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 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 được cách ly tự nguyện chi trả”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 270/TTr-SYT ngày     
09/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các trường hợp được cách ly y tế tập trung tại 

khách sạn đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật 

cao nhập cảnh để làm việc tại tỉnh - sau đây gọi tắt là chuyên gia (Đợt 22). 

Tổng số chuyên gia: 06 người (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 

- Địa điểm cách ly: Khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định. 

- Lý do cách ly: Đi về từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-

19 nhập cảnh vào Việt Nam;  

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam;  

Điều 3. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi 

An, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 

20/3/2020 của Bộ Y tế; nội quy, quy chế của Khách sạn và các quy định hiện 

hành. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Sở Y tế, Công an phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón chuyên gia 

nhập cảnh về cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Hồi An, đảm bảo các quy 

định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Hướng dẫn số 875/HD-HCĐ ngày 

04/6/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh Hướng dẫn tạm thời quy trình đón người nước 

ngoài là các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý nhập cảnh để 

làm việc tại tỉnh. 

UBND huyện Vụ Bản, Công an, Sở Y tế và khách sạn Hồi An phối hợp 

đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế tập trung phòng chống dịch 

bệnh theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

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”; 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Vụ Bản; Giám đốc các Sở: Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ 

quan, doanh nghiệp đại diện người nước ngoài; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Như Điều 5; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 
DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP  

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (ĐỢT 22) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCĐ ngày          /9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Quốc 

tịch 
Lý do cách ly 

Ngày nhập 

cảnh 

Cửa khẩu 

nhập cảnh 
Tình trạng sức 

khỏe 
Ghi chú 

I. Chi nhánh công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Phi-MGTEC tại Nam Định: 02 trường hợp 

1 GUO HONGYAN Nam 1964 
Trung 

Quốc 

Từ Trung Quốc 

nhập cảnh vào để 

làm việc tại tỉnh 

03/9/2020 

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

03/9/2020 

2 YU SHIZHONG Nam 1965 
Trung 

Quốc 

Từ Trung Quốc 

nhập cảnh vào để 

làm việc tại tỉnh 

03/9/2020 

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

03/9/2020 

II. Công ty TNHH PIM VINA: 03 trường hợp 

3 
DO SEONG 

HOON 
Nam 1978 

Hàn 

Quốc 

Từ Hàn Quốc nhập 

cảnh vào để làm 

việc tại tỉnh 

04/9/2020 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không quốc tế 

Nội Bài 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

04/9/2020 

4 SUNG JOO OK Nam 1979 
Hàn 

Quốc 

Từ Hàn Quốc nhập 

cảnh vào để làm 

việc tại tỉnh 

04/9/2020 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không quốc tế 

Nội Bài 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

04/9/2020 

5 JUNG JAEHO Nam 1978 
Hàn 

Quốc 

Từ Hàn Quốc nhập 

cảnh vào để làm 

việc tại tỉnh 

04/9/2020 

Cửa khẩu 

Cảng hàng 

không quốc tế 

Nội Bài 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

04/9/2020 

III. Công ty TNHH May YSS: 01 trường hợp 

6 XIAN HUANQIAO Nữ 1978 
Trung 

Quốc 

Từ Trung Quốc 

nhập cảnh vào để 

làm việc tại tỉnh 

05/9/2020 

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn 

Không sốt, không 

ho, không khó thở 

Cách ly từ 

05/9/2020 

Tổng số: 06 trường hợp          

 


