
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ DU LỊCH 

           

   Số:          /SDL-QLDL                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Bình Định, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

 

 

 

 

                     Kính gửi:   - Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Du lịch; 

                                             - Hiệp hội Du lịch Bình Định; 

                                                 - Đội kiểm tra liên ngành du lịch Bình Định; 

                                           - Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh  

                        dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

 Theo thông báo của Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ, đến nay dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV) đã lan ra nhiều thành phố của 

Trung Quốc và 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc). Tại Việt nam, 

đến nay đã phát hiện 05 trường hợp mắc bệnh (trong đó 02 công dân Trung Quốc (01 người 

đã khỏi bệnh, người còn lại đang có tiến triển tốt); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ 

Hán, Trung Quốc); 32 trường hợp nghi ngờ, đang được cách ly, theo dõi điều trị, chờ kết 

quả khẳng định; 65 người nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 43 trường hợp tiếp xúc 

đang được theo dõi, giám sát. Ngày 31/01/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch Vi rút 

nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại tỉnh ta, đến nay chưa phát hiện trường hợp 

nào có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Vi rút nCoV-2019. 

 Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của 

UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổ cấp do chủng mới của 

virut corona trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu Lãnh đạo/ Giám 

đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Du lịch; các phòng, 

đơn vị thuộc Sở Du lịch khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Các công ty lữ hành:  

           - Hủy các tour du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố 

đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách từ vùng có dịch đến Việt Nam. 

 - Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn 

chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc đang trong chương trình du lịch do công ty 

tổ chức hoặc liên kết tổ chức. 



 - Kịp thời thông báo cho cơ quan: Sở Y tế, các cơ quan y tế địa phương, Sở Du 

lịch các trường hợp khách nghi ngờ mắc bệnh; đồng thời phối hợp cơ quan y tế tổ chức 

quản lý, cách ly đối với các trường hợp du khách nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Khuyến khích du khách sử dụng khẩu trang, sử dụng nhiệt kế đo thân nhiệt 

thường xuyên. 

 2. Các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, cửa hàng mua sắm, nhà hàng phục vụ 

khách du lịch: 

 - Kịp thời thông báo cho cơ quan: Sở Y tế, các cơ quan y tế địa phương, Sở Du 

lịch các trường hợp khách nghi ngờ mắc bệnh; đồng thời phối hợp cơ quan y tế tổ chức 

quản lý, cách ly đối với các trường hợp du khách nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Trang bị và khuyến khích khách sử dụng xà phòng, dung dịch rửa tay diệt khuẩn 

thường xuyên tại cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, cửa hàng mua sắm, nhà hàng của 

doanh nghiệp, đơn vị. 

 - Các cơ sở lưu trú trang bị và khuyến khích khách sử dụng nhiệt kế đo thân nhiệt 

thường xuyên. Thông báo kịp thời về Sở Du lịch số lượng khách Trung Quốc đang lưu 

trú tại cơ sở mình, khuyến khích khách thông tin lịch trình trong thời gian lưu trú và 

thăm quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian lưu trú tại cơ sở, để kịp thời phối hợp với các 

cơ quan chức năng xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. 

 - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn quy trình giảm nguy cơ nhiễm vi rút Corona 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế bằng các hình thức phù hợp tại cơ sở mình; tăng 

cường trực y tế để hỗ trợ khách. 

 2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

 - Thanh tra Sở chủ trì phối hợp Phòng Quản lý Du lịch, Đội kiểm tra liên ngành 

du lịch tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời với Sở Y tế 

đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tăng cường chỉ đạo, bố trí nhân viên của 

bộ phận hỗ trợ khách du lịch để tiếp nhận thông tin và có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời 

khi có phản ánh về tình hình dịch bệnh; cử nhân viên trực tại quầy Thông tin hỗ trợ 

khách du lịch tại ga đến Sân bay Phù Cát; hướng dẫn, khuyến khích khách sử dụng khẩu 

trang; phát khẩu trang y tế cho những du khách chưa kịp chuẩn bị khẩu trang khi xuống 

sân bay Phù cát. 

 3. Hiệp hội Du lịch Bình Định 

 - Tuyên truyền các hội viên trong hiệp hội, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch 

vụ du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona. 

-  Nắm chắc số lượng khách Trung Quốc và các nước khác đã có công bố dịch để 

phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, theo dõi, quản lý. 

 - Yêu cầu các hội viên trong hiệp hội, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du 

lịch nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, và các cơ quan liên quan 

trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.  



 Giám đốc Sở Du lịch đề nghị Lãnh đạo/ Giám đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Du lịch Bình Định; các phòng, đơn vị thuộc Sở Du lịch triển 

khai thực hiện, kịp thời xử lý và báo cáo kết quả cho lãnh đạo Sở biết theo dõi chỉ đạo.  

 
Ơ 
Nơi nhận:                 

 - Như trên; 

 - Bộ VHTTDL (B/cáo); 

 - UBND tỉnh (B/cáo); 

 - Tổng cục Du lịch (B/cáo); 

 - Công an tỉnh (P/hợp); 

 - Sở Y tế (P/hợp); 

 - UBND các huyện, TX, TP(P/hợp); 

 - Đ/c GĐ, các phó GĐ Sở; 

 - Lưu: VT, QLDL. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Huỳnh Cao Nhất 
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