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      Kính gửi: 

                        - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các cơ sở lưu trú du lịch; 

        - Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Thực hiện Công văn số 78/TCDL-LH ngày 28/01/2020 của Tổng cục 

Du lịch về việc tạm dừng đón, đưa khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút nCoV,  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút corona (nCoV) gây ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phòng 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút nCoV gây ra; tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành 

phố Trung Quốc đang dó dịch, có người mắc bệnh dịch, không đón khách du 

lịch từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh.  

2. Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di 

chuyển đối với du khách Trung Quốc, khách du lịch nước ngoài đã qua vùng 

dịch nhập cảnh vào Hưng Yên trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan 

y tế có thẩm quyền. Thông tin đầy đủ cho khách du lịch về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh 

nCoV trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

3. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chủ 

động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý khách du 

lịch theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, 

nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.  

4. Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn chủ động triển khai các biện 

pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách lưu trú, có phương án phòng, chống 

dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương để phòng chống dịch 

bệnh cho khách du lịch, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng về những 



dấu hiệu bất thường của khách du lịch liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút nCoV. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá, 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố 

thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 

trên địa bàn triển khai những nội dung trên và cập nhật tình hình dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút nCoV cùng các biện pháp phòng, chống theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế để chủ động trong công tác truyền thông và chỉ đạo các biện 

pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch, kịp thời ngăn chặn lây lan 

dịch bệnh ra cộng đồng thông qua con đường du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, 

vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch, thường xuyên cập nhật 

tình hình, tuân thủ các quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng và Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch./. 

 
 

 

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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