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         Hưng Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

  

            

         Kính gửi: 

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; 

                - Các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

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

corona (nCoV) gây ra; thực hiện Công điện số 174/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 

của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch và Công văn 

số 86/TCDL-KS ngày 03/02/2020 của Tổng cục Du lịch về việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tiếp tục đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm du 

lịch; các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương 

thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng 

có dịch. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin phối hợp với các ngành chức năng có 

liên quan tập trung theo dõi tình hình và diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; chủ trì phối hợp với các ngành, lực 

lượng chức năng có liên quan tăng cường quản lý và tuyên truyền các cơ sở lưu 

trú, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

2. Đối với các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ 

du lịch trên địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút corona. 



- Chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch, các 

khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí theo 

khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng. Các cơ sở lưu trú du lịch đón 

khách từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm vi rút corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế 

cần bố trí tầng hoặc khu vực lưu trú và dịch vụ riêng cũng như thực hiện các biện 

pháp y tế dự phòng khác như đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách… 

- Đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục phục vụ khách du lịch nước 

ngoài chưa thể quay trở về nước do yêu cầu tạm dừng bay đi, đến các vùng có dịch 

của Cục Hàng không Việt Nam cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bố trí tại 

khu vực riêng và giám sát chặt chẽ việc di chuyển cũng như tình trạng sức khỏe 

của họ. Báo cáo với cơ quan chức năng tại địa phương biết về số khách này. 

- Các cơ sở lưu trú du lịch phải báo cáo hàng ngày số lượng, tình hình 

khách lưu trú tại cơ sở, đặc biệt là khách Trung Quốc và khách nước ngoài đã qua 

vùng dịch đến Hưng Yên (nếu có) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua email: 

phongnghiepvudulichhy@gmail.com). 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên về tình 

hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

corona để mọi người chủ động, tích cực và tin tưởng vào các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh do Chính phủ và các cơ quan chức năng đề ra. Hướng dẫn, hỗ trợ 

khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

(Gửi kèm danh sách số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị y tế trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

corona). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

 

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - GĐ Sở; 

 - Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Phạm Văn Hiệu 
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DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH nCoV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

(Kèm theo Công văn số 47/SVHTTDL-QLDL ngày 04/02/2020 

 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

  

1 Sở Y tế     0966.331.515 

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh     
02213.864.615 

02213.606.660 

3 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh   
0966.281.515 

02213.656.888 

4 Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối   0221.628.7999 

5 Bệnh viện Sản Nhi     0866.211.515 

6 Bệnh viện Phổi     0986.939.696 

7 Bệnh viện Nhiệt đới   0868.195.115 

8 Huyện Phù Cừ     
02213.891.073 

0966.101.515 

9 Huyện Tiên Lữ     
0966.081.515 

0975.590.369 

10 Thành phố Hưng Yên     
0966.161.515 

02213.866.125 

11 Huyện Kim Động     0965.431.515 

12 Huyện Ân Thi     0966.131.515 

13 Huyện Khoái Châu 0966.061.515 

14  Huyện Văn Giang 0966.421.515 

15 Huyện Yên Mỹ 0913.036.815 

16 Thị xã Mỹ Hào 0966.121.515 

17  Huyện Văn Lâm 02213.985.897 

18 Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ   02213.862.171 
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