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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh  

COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Champa Island  

Nha Trang – Resort Hotel & Spa 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

 TỈNH KHÁNH HÒA 

 

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 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

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; 

Căn cứ 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 do người được cách ly tự nguyện chi trả và Công văn số 

1461/BYT-MT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về nội dung hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung; 

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-CTUBND ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 3427/KSBT-SKMT&YTTH ngày 28/9/2021 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kèm theo Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú đăng 

ký làm cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Champa Island Nha Trang – Resort Hotel & Spa thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Champagroup; 
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Căn cứ Công văn số 25/2021/CPG ngày 12/8/2021 của Công ty Cổ phần 

Đầu tư Champagroup về việc tự nguyện đăng ký tham gia trở thành cơ sở cách 

ly y tế tập trung có trả phí tại Champa Island Nha Trang – Resort Hotel & Spa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung có trả phí tại Champa 

Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Champagroup, địa chỉ tại số 304 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa với 137 phòng cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 đối với người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh 

nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; người nhập 

cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu 

cầu cách ly tại khách sạn trên cơ sở có đơn đăng ký thực hiện cách ly y tế tập 

trung tại khách sạn và tự chi trả chi phí. 

Điều 2. Cơ sở cách ly y tế tập trung thực hiện việc tiếp nhận, cách ly 

người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đến từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020, Quyết 

định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế và quy định của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, các thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Khánh Hòa và cơ sở có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- UBND TP Nha Trang (VBĐT); 

- Phòng Y tế TP Nha Trang (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Phòng PA03, PA08 - Công an tỉnh (VBĐT); 

- Trung tâm Y tế TP Nha Trang (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (VBĐT); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

TL. TRƯỞNG BAN 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh 
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