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                    Kính gửi: 

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 

- Các khu du lịch, điểm du lịch; 

- Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. 

           

Thực hiện Công văn số 130/TCDL-LH ngày 13/02/2020 của Tổng cục Du 

lịch về việc đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng trong thời gian 

diễn ra dịch Covid-19,  

Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong ngành du lịch, đặc biệt là lao 

động trực tiếp phục vụ khách du lịch như hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, 

khách sạn, lái xe và cộng đồng đón tiếp và phục vụ khách du lịch, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành; các khu du lịch, điểm du lịch; cơ sở kinh doanh lưu trú 

du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp 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 Covid-19. 

- Tăng cường phổ biến thông tin, tổ chức tập huấn về các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo 

người dân không đi du lịch đến vùng có dịch, tránh tập trung đông người. 

- 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 Covid-19; chủ trì 

phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường quản lý và 

tuyên truyền các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, 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 Covid-19 khuyến cáo của Bộ Y tế. 

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; khu, điểm du lịch; cơ sở 

lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh: 

- Tăng cường phổ biến thông tin, tổ chức tập huấn về các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế cho đội ngũ lao động và cộng đồng trực 

tiếp đón tiếp và phục vụ khách du lịch. 



- Trang bị các dụng cụ guisp phòng, chống Covid-19 cho người lao động 

và cộng đồng trực tiếp đón tiếp và phục vụ khách du lịch như khẩu trang, xà 

phòng sát khuẩn, nước sát trùng…. 

- Hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; cung cấp xà phòng sát 

khuẩn, nước sát trùng cho khách tại các địa điểm đón tiếp và phục vụ khách du 

lịch; khuyến khích khách du lịch đeo khẩu trang khi đi du lịch. 

- Thường xuyên tiến hành vệ sinh, khử trùng các địa điểm, các cơ sở và 

phương tiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch. 

- Theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động, cộng đồng và khách du 

lịch, trường hợp có các triệu trứng liên quan đến Covid-19, cần thông tin kịp thời 

đến các cơ quan y tế và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; tuân thủ nghiêm các 

quy định phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Báo cáo hàng ngày số lượng, tình hình khách lưu trú tại cơ sở, đặc biệt là 

khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và khách nước ngoài đã qua vùng dịch 

đến Hưng Yên về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua email: 

phongnghiepvudulichhy@gmail.com). 

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); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Phạm Văn Hiệu 
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