UBND TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/SVHTTDL-QLDL

Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường kiểm soát,
phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do virus Corona

Kính gửi:
- Sở Thông tin Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công văn số 459/UBND-KGVX ngày
29/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch kính đề nghị:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên cập nhật, theo dõi
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức
năng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona để
có chỉ đạo các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn của khách du
lịch và cộng đồng địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân
không đi du lịch đến vùng có dịch.
2. Sở Thông tin Truyền thông: Tăng cường theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin chính thống đến các đơn vị, doanh
nghiệp, khách du lịch và người dân về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona
có liên quan hoạt động du lịch.
3. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành: Tạm dừng tổ chức các đoàn
khách du lịch tới các tỉnh, thành phố và địa bàn đang có dịch, có người nhiễm
bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam cho đến khi có
thông báo mới của cơ quan chức năng. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện
chương trình du lịch cho du khách tại Quảng Nam phải thực hiện đồng bộ các
biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách.
4. Các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch, khách sạn, vận chuyển, khu điểm
du lịch thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức
năng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona để
có các giải pháp cụ thể đảm báo sức khỏe, an toàn của khách du lịch và cán bộ,
nhân viên; không có hành vi phân biệt quốc tịch khách du lịch. Nếu phát hiện
trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế thực

hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế và thông tin đến đường
dây nóng Sở Y tế tỉnh Quảng Nam: ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc, điện
thoại 0914.127.432; ông Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật, điện thoại 0913.693.131 .
Kính đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành
phố; các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VHTTDL (b/c)
- TCDL (b/c);
- Đ/c Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế, VP UBND tỉnh (p/h);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLDL.

Người ký: Sở Văn hóa
- Thể thao và Du lịch
Email:
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