
UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE ThAO VA DU L!cFI 

CONG HOAXAHQ1CUUNGHIAVITNAM 
Dc Ip  — Tir do — Hin1i phñc  

S& 5f/SVHITDL-QLDL 
V/v tang cung phông, chng djch bnh 
viêm duàng ho hap cap do chüng mth 

cUa vi rut Corona 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 nárn 2020 

KInh gü'i: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thãnh ph; 
- Các doanh nghip, co s& kinh doanh du Ijch 

trên dia bàn tinh. 

T1c hin Cong din s 396/CD-BVHTTDL ngây 03/02/2020 cüa B 
VAn hóa, The thao và Du ljch v vic phàng, chông djch bnh viêrn &thng ho 
hp Cap do Chung rnói cua vi rut Corona gay ra trong hot dng 1 hi, di tIch 
1ch si.:r - vAn hóa, danh lam thng cAnh; Chi thj s 01/CT-UBND ngày 
01/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang v vic tAng cung phông, 
chông djch bnh viêrn duèng ho hp Cap do chung rni cüa vi riit Corona gay ra. 

S& VAn hóa, The thao và Du llch  d nghj: 

1. Uy ban nhân dan các huyn, thành phô: 

- Drng tt câ Các 1 hi, k ca 1 hi dA khai mc, các hott dng vAn boa, 
th thao tp trung dông ngui. 

- Tarn di'xng n1çi hot dng tai  các di tIch ljch sü - vAn hOa, danh lam 
th.ng canh (tth trumg hçp thii'c hin nhirn vii theo phân công) d tránh tap 
trung dông nguñ; kjp thôi thông báo cho nhãn dan, du khách bi&, thirc hin. 

- Tiêp tic tAng cuO'ng cong táC thanh tra, kirn tra VC Chap hành các Chi 
thj, Cong din Cua Thft tixóng Chinh phii; VAn bàn, Cong diên cüa Bô VAn hóa, 
Th thao vâ Du ljch ye tAng cung phOng, chông djch bnh viêrn du'O'ng ho h.p 
Cap do chüng mói cüa vi ri1t Corona gay ra ti l hi, di tich Ijch sir - vAn hóa, 
danh lam thng cAnh. 

- Phi hcp vói S& Y t t cFutrc cách ly, quân 1 du khách khi phát hin các 
tru'mg h9p nghi ngà iTlac bnh; quán l chat chë ljch trInh, tInh hInh Sue khOe 
và kbuyn ngh hn chê di chuyn du khách den tir Trung Quc dang & trên dja 
bàn quãn 1 (nu co). 

- Thirc hin nghiêrn ti.ie các bin pháp phOng, chng djch bnh bnh viêrn 
du6ng ho hp ctp do chüng mi cüa vi riit Corona gay ra ti CáC hot dng 1 
hi, di tIch, k.hu, dirn du lich trên da bàn. 
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2. Cãc doanh nghip, co' s& kinh doanh du Ijch trên dla  bin tinh: 

- Tiêp tc thi'c hin nghiêrn các quy dnh, khuyn cáo cüa Bô Y t và các 
cci quan chirc näng ye bin pháp phông, chông dch bnh viêrn phôi cap dovi r& 
Corona dê có các giài pháp klp  thô'i, phü hçip vói diên biên tInh hmnh cu the theo 
chidocüaBYtê. 

- Các doanh nghip itt hành hüy các tour, chuo'ng trInh du lich;  không t 
chtrc các doàn khách du ljch den các tinh, thành phô dang có djch, có ngu'ii mac 
bnh djch; không don khách du 1ch ttr virng có djch vào Tuyên Quang. 

- Các khách sn, ca sO lu'u trá can có phu'ang an phOng, chng djch bnh, 
thuOng xuyên theo dOi sirc khOe cOa khách lu'u triI, phôi hcTp chat che vi các Ca 
sO! y tê dja phu'ong dê phông, chông djch bnh cho khách du ljch, thông tin kjp 
thii den CáC co quan chO!c nãng ye dâu hiu bat thLrOng lien quan den djch bnh; 
có phuo'ng an each ly, quân 1" khách du ljch trong truO'ng h9p phát hin nghi van 
lien quan den djch bnh và kjp thO!i lien h vO'i Ca s y tê gân nhât dê chUa trj. 

SO! Van boa, The thao Va Du ch d nghj Uy ban nhân dan các huyên, 
thành phô, các doanh nghip, co sO kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh nghiêrn 
thc thirc hin ni dung trên./. 

JVo1 n/ian: 
- Nhu trén; 
- Lãnh dao So; 
- BQL các Khu du lich tinh; 
- PhOng QLDL,VT. 
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