
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

S: /SVHTTDL-QLDL 
V/vclàm bão an toân cho nguñ lao dng và 

cong dông trong thñ gian din ra djch COVID- 19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -  Hinh phtIc 

Tuyên Quang, ngày tháng 03 nám 2020 

KInhgi'ri: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành pM; 
- Các doanh nghip, Co si kinh doanh djch vi du ljch 

trên dia bàn tinh. 

Th?c hin Cong van so 130/TCDL-LH ngày 13/02/2020 cüa Tong ciic Du ljch 
ye vic dam bào an toàn cho ngu?ñ lao dng và cong dông trong thai gian diên ra 
djch Covid- 19. Dê dam bão an toàn cho ngithi lao dng trong ngành du ljch, dc bit 
là nhtthg lao dng trirc tiêp phiic vii khách du ljch nhu: lái Xe, hi.xàng dn viên, 
nhân viên nhà hang, khách stn và cong dông don tiêp và phiic vii khách du ljch trong 
thñ k' djch Covid-19 dang din biên khó lu&ng, phirc tap, Si Van boa, The thao 
và Du ljch dê nghj Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; các doanh nghip, co si 
kinh doanh dch vit du ljch trên dja bàn tinh triên khai thirc hin các ni dung sau: 

1. Tang c1x6ng pM bin thông tin, t chrc tp hun v các bin pháp 
phông,chong djch Covid-19 theo chi do cüa Bô Y tê cho di ngU lao dng và 
cong dông tr1rc tiêp don tiêp và phiic v11 khách du ljch. 

2. Theo dOi tInh hInh sirc khOe cüa nguii lao dng, cong dng và khách du 
ljch, trurng hçp CO CáC triu tthng lien quan den dich Covid-19 can thông tin kjp 
thxi den các co quan y tê gân nhât. Tuân thu các quy djnh phOng, chông djch 
theo huó'ng dan cüa co quan y tê. 

3. Trang bj các diing c11 giüp phông, cMng dch Covid- 19 cho ngithi lao 
dng và cong dông trirc tiêp don tiêp và phic vi khách du ljch nhu: khâu trang, 
xà phông sat khuân, nuic sat triing...; 

4. Hithng dn khách sir dçing djch vii ti don vj thirc hin các bin pháp 
phOng, chông djch theo khuyên cáo cüa co quan y tê; cung cp xà phOng sat 
khuan, nuâc sat trüng cho khách tui các diem don tiep và phic v khách du 1ch; 
khuyên khIch khách deo khâu trang khi di du lch. 

5. ThuO'ng xuyên tiên hành v sinh, khir trñng các dja dim, các Co sO, 
phuong tin don tiêp và phic v1j khách du ljch. 

sa Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô; các doanh nghip, co si kinh doanh djch viii du ljch trên dja bàn tinh 
nghiêrn tüc triên khai thirc hin các ni dung trên./. 

Noi n/ian: 1 
- Lãnh dao SO; 
- Nlur trên (t/li); 
- Luu: QLDL,VT. 
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