
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  1547 /KSBT-PCBTN 
V/v khảo sát khách sạn dùng làm cơ sở cách ly y tế 

tập trung cho chuyên gia, người nhập cảnh vào 

Việt Nam tự nguyện chi trả trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

Khánh Hòa, ngày 06 tháng  8  năm 2020 

       

Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa 

 

  Căn cứ Công văn 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 việc phòng chống 

dịch Civid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; 

Căn cứ Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly y tế tập trung trong 

việc phòng chống dịch Civid-19. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Du lịch, tiến 

hành khảo sát các khách sạn đã đăng ký làm nơi cách ly y tế tập trung cho các 

chuyên gia, người nhập cảnh vào Việt Nam tự nguyện chi trả (đính kèm công văn 

đăng ký) trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

Khách sạn JOYTRIP Hotel Nha Trang: 04 sao 

- Địa chỉ: 60-61 Khu B Phạm Văn Đồng  - Vĩnh Hòa - TP Nha Trang 

- Số phòng: 89 phòng. 

- Giá trọn gói ( bao gồm tiền phòng, ăn uống, giặt là…): 

 + Phòng Deluxe city view: 2.550.000đ. 

 + Phòng Deluxe sea view:  2.750.000đ. 

+ Phòng Senior Deluxe sea view: 2.65.000đ. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa kính trình Sở Y tế xem xét, để trình 

ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, Khoa PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Dõng 
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