
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Số:       /SVHTTDL-QLDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm soát, phòng chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona  

  

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh 

Triển khai thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL, ngày 29/01/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 77/TCDL-LH, ngày 26/01/2020 

của Tổng cục Du lịch về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm phổi 

cấp do vi rút nCoV; Công văn số 78/TCDL-LH, ngày 28/01/2020 của Tổng cục Du lịch 

về việc tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do vi rút nCoV; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch 

trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế: Tạm dừng tổ chức đưa, đón các 

đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không 

đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam và vào tỉnh Đắk Lắk. 

 2. Đối với khách Trung Quốc đang thực hiện chương trình du lịch tại tỉnh: Các 

đơn vị kinh doanh du lịch phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt 

chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển. Kịp thời phối hợp 

với Ngành Y tế, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát khách du lịch có nguy cơ cao 

theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch phối 

hợp kiểm soát tình hình dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe của du 

khách và vì lợi ích chung của cộng đồng. 

3. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác 

phòng, chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du 

khách và người lao động. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động 

phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua 

Phòng Quản lý Du lịch) để được xử lý kịp thời. 

Thông tin liên lạc: Ông Nguyễn Sơn Hưng – Trưởng phòng Quản lý Du lịch; 

điện thoại: (0262) 3555 858 - 0918 367 867; Email: hungns@vhttdl.daklak.gov.vn 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;               
- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổng cục Du lịch (b/c); 
- Công an tỉnh (biết, p/h); 

- Sở Y tế (biết, p/h); 

- HHDL Đắk Lắk (p/h); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng VHTT các H,Tx,Tp (p/h); 

- TTTTXTDL Đắk Lắk (đưa tin); 
- Lưu: VT, QLDL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thụy Phương Hiếu 
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