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V/v dty mnh phOng, chéng djch COVID-19

KInh gtti: Các Cong ty itt hành trên dja bàn tinh

Thirc hin Cong van so 75/TCDL-LH ngày 25/02/2020 cüa Tong ciic Du
Ijch ye vic day mnh phông, chông dch COVID-19, S& Van hóa, The thao và
Du ljch yêu câu các Cong ty itt hành trên dja bàn tinh thirc hin các ni dung sau:
1. Theo dOi chat chë tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din ra tti Han
Quoc và mt so nithc trên the giôi, khuyên cáo các doanh nghip itt hành ttm
drng to chirc tua dim, don các doàn khách du ljch di, den ttt thành phô Daegu,
tinh Gyeongsangbuk-do (Han Quoc) và nhttng khu virc có djch, khu virc hn
chê di lai theo cong bô cüa chInh quyên s ti và ChInh phü Vit Nam, không
don khách du lich den ttr khu vuc có dich vào Viêt Nam.
2. Thông báo tói du khách quy djnh cüa Vit Nam v vic thirc hin cách
ly 14 ngày dôi vi khách du lch dã di qua hoc den ttr vting có djch bnh
Covid-19.
3. Chi tr9ng cong tác phông, chng djch bnh Covid-19, thirc hin
nghiêm các chi dio cüa B Y tê, dam bào an toàn tuyt dôi cho du khách và
ngiRi lao dng. Nêu phát hin trung hgp nghi ng nhim bnh can chü dng
phôi hp vói các co si y te da phuo'ng thirc hin cách ly theo dung quy trInh,
hithng dan cüa B Y tê.
4. ThuO'ng xuyên cp nht tInh hInh din bin cüa djch bnh, tuân thu
nghiêm các quy djnh cüa ChInh phü, Bô Y té ye phOng chông djch Covid-19 de
dam bão mOi trung kinh doanh du ijch an toàn.
S Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các Cong ty itt hành trên dja bàn
tinh nghiêm tüc triên khai thirc hin các ni dung trên./.
No'i n/ian: 1'
- LAnh dao SO;
- Nliu' trén (t/Ii);
- Liru: QLDL,VT.
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