
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          SỞ DU LỊCH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

    Số:           /SDL-QLDL                                   Bình Định, ngày 09 tháng 3 năm 2020 
V/v khẩn trương thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trước các diễn biến phức 
tạp mới 

 

 

    Kính gửi:      - Hiệp hội Du lịch Bình Định; 
                        - Lãnh đạo/Giám đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 
vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 
       

  
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra (Covid-19) 

đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng. Đến nay, đã có 92 quốc gia/vùng lãnh thổ trên 
toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến 19h30 
ngày 08/3/2020, có 107.104 người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới; trong đó có 
3.649 người tử vong. 

Đặc biệt trong các ngày gần đây, tại Việt Nam đã xuất hiện thêm 14 trường hợp 
nhiễm Covid-19 và có hàng trăm trường hợp tiếp xúc gần, cần phải theo dõi, giám sát 
và cách ly theo quy định, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt nam lên 30 
trường hợp; trong đó có 16 người nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu, phức tạp và thực hiện chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1368/UBND-VX ngày 09/3/2020 Về việc khẩn trương 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức 
tạp mới của dịch bệnh, Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu:  

1. Các công ty lữ hành: 

- Không tổ chức đưa các đoàn khách du lịch tới các vùng, lãnh thổ, quốc gia 
đang có dịch theo công bố của chính quyền sở tại và Chính phủ Việt Nam; không đón 
khách du lịch đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch về tỉnh mà chưa thực 
hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh và thực hiện nghiêm các 
khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh cho du khách và nhân 
viên, người lao động của đơn vị; giám sát, theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức 
khỏe của du khách và kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp du khách 
nghi ngờ mắc bệnh. 

2. Các cơ sở lưu trú: 

- Không tiếp nhận du khách đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch 
về tỉnh mà chưa thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định; đồng thời báo cáo ngay 
các trường hợp này cho cơ quan y tế để tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly y tế theo quy 
định. 



- Tạm dừng tiếp nhận tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, các sự kiện tập 
trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường toàn diện trong khu vực đón tiếp, 
phòng ở, hội trường, phòng ăn, nhà hàng, khu vệ sinh… của cơ sở lưu trú; ưu tiên sử 
dụng các loại dung dịch sát khuẩn để làm công tác vệ sinh thường xuyên.   

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh và thực hiện nghiêm các 
khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh cho du khách và nhân 
viên, người lao động của đơn vị. Kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp du 
khách nghi ngờ mắc bệnh. 

- Nghiêm túc thực hiện thống kê thông tin khách đang lưu trú tại cơ sở và báo 
cáo tình hình khách vào 15h00 hàng ngày theo số điện thoại: 0256.3819017 hoặc 
0935455784 (chị Hồng), hoặc email: ph.hong84@gmail.com để Sở Du lịch tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh. 

3. Các khu, điểm du lịch, địa điểm du lịch, cửa hàng, cơ sở mua sắm phục vụ 
du lịch:  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh và thực hiện nghiêm các 
khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh cho du khách và nhân 
viên, người lao động của đơn vị. Kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp du 
khách nghi ngờ mắc bệnh. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường toàn diện trong khu vực đón tiếp, khu 
vui chơi, mua sắm, ăn uống, nhà hàng, khu vệ sinh, …; ưu tiên sử dụng các loại dung 
dịch sát khuẩn để làm công tác vệ sinh thường xuyên.   

4. Hiệp hội Du lịch Bình Định: 

Đề nghị Hiệp hội Du lịch Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn, yêu cầu hội viên chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch, Bộ Y tế, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở Du lịch về thực hiện 
công tác phòng, chống dịch cúm Covid-19.  

Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu Hiệp hội Du lịch Bình Định, Lãnh đạo/Giám đốc 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. 

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh thông báo kịp thời đến số điện thoại đường 
dây nóng của Sở Y tế: 18009271 để có hướng dẫn cụ thể. 

 Nơi nhận:                 
 - Như trên; 
 - Bộ VH, TT & DL (B/cáo); 
 - Tổng cục Du lịch (B/cáo); 
 - UBND tỉnh (B/cáo); 
 - Sở Y tế (P/hợp); 
 - UBND các huyện, TX, TP (P/hợp); 
 - Đ/c GĐ, các phó GĐ Sở; 
 - VP, các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
 - Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Huỳnh Cao Nhất 
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