UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1358/STC-QLGCS&DN

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2020

V/v hướng dẫn mức thu đối với
các khoản người cách ly y tế tập
trung tại khách sạn.

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 731/UBND-KT ngày
01/7/2020 của UBND tỉnh về việc các khoản chi phí người cách ly y tế tự nguyện
tại khách sạn phải chi trả;
Trên cơ sở Báo cáo số 264/BC-STC ngày 01/7/2020 của Sở Tài chính xem
xét giá dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện
chi trả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính hướng dẫn mức thu đối với các
khoản người cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn phải chi trả, như sau:
1. Các khoản chi phí cho công tác y tế
1.1. Đối với đoàn có số người cách ly là 30 người
Các khoản chi phí cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly
tự nguyện chi trả (tính cho 01 đoàn 30 người/14 ngày) gồm:
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Nội dung chi
Thành tiền (Đồng)
Xác định chi phí trực tiếp cho 01 người/14 ngày
1.720.840
Chi phí xét nghiệm
1.468.000
Chi phí xử lý rác thải
252.840
Chi phí chung bình quân 01 đoàn (30 người)
36.743.468
Chi phí vận chuyển; vật tư y tế; phụ cấp phòng chống
1.881.000
dịch
2.2 Chi phí khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe cho người
2.752.000
cách ly tự nguyện
2.3 Chi phí điều tra; xác minh dịch tế; lấy mẫu
5.365.408
2.4 Chi phí giám sát dịch tễ
14.482.160
2.5 Chi phí trực gác
9.198.000
2.6 Chi phí phun khử khuẩn
3.064.900
(Có biểu tổng hợp kèm theo)
Xác định chi phí dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho 01/người/14
ngày (làm tròn số): 2.945.000 đồng/người/14 ngày, gồm:
+ Chi phí trực tiếp:
1.720.000 đồng
+ Chi phí chung (36.743.468 đồng/30 người):
1.225.000 đồng
b) Giá dịch vụ lưu trú khách sạn: Theo giá niêm yết quy định của từng khách sạn.
1.2. Đối với đoàn có số lượng người nhỏ hoặc lớn hơn 30 người
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Trong trường hợp số lượng người cách ly nhỏ hoặc lớn hơn 30 người thì
ngoài chi phí trực tiếp cho 01 người/14 ngày, khoản chi phí chung phải thu tính dựa
trên cơ sở tổng chi phí y tế, an ninh chia cho số người trung bình cách ly trong thời
gian lưu trú đối với từng đoàn.
Ví dụ 1:
Tại khách sạn Mường Thanh, ngày 01/7/2020 có đoàn người cách ly tự
nguyện A với số lượng người là 4 người; ngày 05/7/2020 có thêm đoàn người cách
ly tự nguyện B với số lượng người là 6 người các ngày sau không có thêm đoàn thì
tính số chi phí cho đoàn A khi hết thời gian cách ly như sau:
Số lượng người cách ly bình quân trong 14 ngày tại Khách sạn khi tính
chi phí đối với đoàn A là: (4x5 ngày + 6x9 ngày)/14 ngày= 7,8 (làm tròn số là
8 người).
Trường hợp số lượng người được cách ly tại khách sạn nhỏ hơn 30 người:
Số chi phí chung phải thu của một người của đoàn A là tổng chi phí y tế/8người:
36.743.468 đồng/8người = 4.592.933 đồng/người (làm trò số là 4.593.000
đồng/người)
Tổng số tiền chi phí trực tiếp và chi phí y tế, anh ninh người được cách ly
phải trả là: 6.313.000 đồng/người.
Trường hợp số người được cách ly lớn hơn 30 người: thì chi phí y tế, chi phí
đảm bảo an ninh được xác định theo chi phí thực tế chia cho số lượng người cách ly
bình quân.
2. Giá lưu trú và dịch vụ khác tại khách sạn
Các cơ sở cách ly y tế tập trung tại các khách sạn được UBND tỉnh quyết
định thành lập trên địa bàn các huyện, thành phố; về điều kiện cơ sở vật chất của
các cơ sở y tế là khác nhau, mức chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan tại các cơ
sở là khác nhau, do người cách ly tự nguyện thực hiện chi trả theo mức giá lưu trú
của khách sạn quy định trên cơ sở đăng ký công khai về mức giá dịch vụ với
UBND huyện/thành phố.
3. Công khai, niêm yết các khoản thu
Trên cơ sở hợp đồng ký với các cơ sở y tế, lực lượng đảm bảo an ninh các
khách sạn thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung thực hiện công khai, niêm yết các
khoản chi phí đối với người được cách ly tại khách sạn tự nguyện phải chi trả.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp
thời về Sở Y tế, Sở Tài chính tổng hợp và xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Y tế, Tư pháp;
- Công an tỉnh; Cục Thuế;
- Các cơ sở cách ly y tế theo QĐ của
UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh VP; Các phòng: TCHCSN,
QLNS; TCT QĐ 158
-Lưu VT, QLGCS&DN.
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