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UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

           Số:       /SVHTTDL-QLDL  
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 

   Hà Nam, ngày      tháng 02  năm 2020 

 

          Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch. 

 

Thực hiện 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 và Công văn số 204/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Tiếp theo các Công 

văn số 44/SVHTTDL-QLDL, số 45/SVHTTDL-QLDL ngày 31/01/2020 về việc 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút nCoV, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 

tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút corona gây ra. 

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

phương tiện vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ 

khách du lịch và các cơ sở vui chơi giải trí theo khuyến cáo và yêu cầu của cơ 

quan chức năng. Yêu cầu du khách và cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang phù hợp 

tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. 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 khu vực riêng, đồng thời thực hiện các biện pháp y tế 

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

 3. 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 nhưng cần bố 

trí các khu vực riêng và giám sát chặt chẽ việc di chuyển, tình trạng sức khỏe 

của họ. Báo cáo chính quyền địa phương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

biết về số khách này. Dừng tiếp nhận mới các khách lưu trú là người nước ngoài 

đến từ các vùng có dịch. 

 4. Bố trí lãnh đạo trực trong suốt thời gian có dịch, theo dõi chặt chẽ tình 

hình, có kế hoạch phòng, chống dịch và biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn 
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cho người lao động, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, 

chống dịch bệnh. 

5. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên về tình hình và các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh để mọi người tin tưởng vào các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh do Chính phủ và các cơ quan chức năng đề ra và chủ động, tích 

cực thực hiện. Hướng dẫn, hỗ trợ khách sử dụng dịch vị tại đơn vị thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình lây nhiễm vi rút nCoV trên trang 

web của Cục Y tế dự phòng (http://vncdc.gov.vn); kịp thời báo cáo các cơ quan 

chức năng, Sở Y tế (số điện thoại đường dây nóng: 0983.199.839; 

0988.826.373) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý du lịch, 

số điện thoại: 0226 3850545; đ/c Tạ Thu Hằng, số điện thoại: 0979873385) các 

trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp để có biện pháp cách 

ly, quản lý khách theo quy định của cơ quan y tế./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- Như trên; 

- UBND các huyện, TP, TX (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Lê Xuân Huy 
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