
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 11 tháng 3 năm 2020 
 V/v phối hợp triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trước các diễn biến 

phức tạp mới 

 

 

     Kính gửi:      UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

       

  

Thực hiện Công văn số 1368/UBND-VX ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh tại 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; ngày 09/3/2020, Sở Du lịch đã có văn bản số 

129/SDL-QLDL chỉ đạo các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch (đã được công 

nhận hạng 1-5 sao), các địa điểm du lịch, cửa hàng, cơ sở mua sắm phục vụ du lịch  

khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn 

biến phức tạp mới. 

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành liên quan, của Tỉnh 

ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, và căn cứ Quyết định số 

10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý nhà 

nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định, Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

 Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình dịch 

vụ du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 4 

Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh) thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ ngành liên quan, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, và văn bản số 129/SDL-QLDL ngày 09/3/2020, 

của Sở Du lịch về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trước các diễn biến phức tạp mới (có văn bản kèm theo).  

Sở Du lịch yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực 

hiện. 

 Nơi nhận:                 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (B/cáo); 

 - 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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