
UBND TIN}I TUYEN QUANG CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 

SC% VAN HOA, THI THAO VA DU L!CH Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc  

S: /SVHTTDL - QLDL Tuyên Quang, ngày tháng 3 nàm 2020 
V/v üng xir vâi khách du ljch nuOc ngoài 

KInh giri: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; 
- Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh; 
- Các co s& kinh doanh djch v1t du ljch. 

Thi.rc hin Chi do cüa ThU tLró'ng Chmnh phU tti Cong van so 2052/\TPCP-KGVX 
ngày 17/3/2020 cUa VAn phOng ChInh phU; Cong van so 1169/B VHTTDL-TCDL 
ngày 20/3/2020 cUa B VAn hóa, The thao và Du 1ch ye vic irng xU vi khách du 
lich nithc ngoài; S VAn boa, The thao và Du ljch de ngh các co quan, dan vj, 
doanh nghip, h kinh doanh djch vi du 1ch triên khai, thirc hin các ni dung sau: 

1. Các doanh nghip, h kinh doanh djch vti du ljch, Ban Quãn 1 các khu, 
diem du lich: 

- Tiêp tijc chU dng, theo döi cp nht thu?ing xuyên thông tin v din bin 
tInh hInh djch bnh viêm dithng ho hap gay ra; thirc hin nghiêm các Chi dao  cUa 
B Y t, các Ca quan chirc nAng ye các bin pháp phông chông djch bnh. 

- Thirc hin nghiêm quy dnh cUa Lut Du ljch v vic không phân bit di 
xU vâi khách nuOc ngoài. 

- Thixc hin nghiêm cOng tac khai báo y té ti CáC ca sO' lu'u trU Va CaC Co sO' 
kinh doanh djch vv theo huO'ng dn cUa B Y tê. 

- Báo cáo thng ke dy dU, chInh xác v s hrng thông tin khách lu'u trU, 
khách nuO'c ngoài. Thông báo den co quan y tê hoc chInh quyén dja phu'ang dê có 
bin pháp thAm khám, cách ly, theo dOi các trtrO'ng hcip có bieu hin mAc bnh, 
nghi ngO' mAc bnh. 

2. Uy ban nhãn dan các huyn, thành phô; Ban QuAn I các khu du ljch tinh: 
- Tuyên truyn, thông tin v din bin tlnh hInh djch bnh, có bin pháp 

cành báo, hiking dn phOng chông djch bnh cho khách du ljch. 

- Chi dao, hiking dn Ban QuAn l các khu, dim du lich; các co sO' kinh 
doanh djch vij du ljch trên dja bàn thirc hin nghiêm các vAn bàn chi do phOng, 
chOng djch theo huó'ng dan cUa ca quan chUc nAng, không dôi x1r phân bit dOi vói 
du khách. 

3. Thanh tra S&: 
TAng ctthng thanh tra, chin chinh và xr 1)2 nghiêm mi hành vi kS'  thi, tr 

chOi phc v khách du ljch là nguO'i nuó'c ngoài. 

No'i nhân:  J 
- Nhu trén (p/h); 
- Lnh dao S&; 
- PhOng VH&TT' các huyn, thành phô; 
- Thanh tra S; 
- Liru QLDL,VT. 
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Lê Thanh So'n 
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