UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số:65/SVHTTDL-QLDL
V/v cung cấp thông tin về khách nước ngoài
tham quan và lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch;
- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
Thực hiện Chỉ đạo của đồng chí Lê Trí Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
ngày 04/02/2020; Trước tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, để chủ động phòng,
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục theo dõi, cập nhật 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 bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho khách du lịch và
người lao động tại đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ
chức cách ly, quản lý khách du lịch theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế
nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus
Corona.
2. Thực hiện việc cung cấp thông tin về quốc tịch, lịch trình, thời gian đến
và đi của khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam trước
15 giờ 30 phút hằng ngày (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch qua email: linhtpc790@gmail.com, điện thoại 0235.3829521 hoặc
0945888027 gặp bà Lê Thị Thùy Linh để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;
đề nghị đơn vị cử 01 người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email) thường
xuyên phối hợp cung cấp thông tin tình hình khách tại đơn vị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLDL.
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