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Dc 1p - Tir do - Hinh phñc  

Tuyên Quang, ngàyO tháng 02 nãm 2020 

KInh giri: Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

Thirc hin Cong din sé 43 7/CD-B VH]ITDL ngày 05/2/2020 cüa B Vn boa, 
The thao vâ Du ljch ye vic each ly phông chông djch dôi vi các tnrng hçcp nhp 
cânh tr Trung Quôc, Si Van hóa, The thao và Du Uch de nghj Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô chi dto các phông chuyên mon thirc hin nhUng ni dung sau: 

1. Rà soát toàn b ca si lixu trü du ljch trên dja bàn nhm thng kê, nm 
chäc so khách dang lu'u trü là các trithng h9'p nhp cánh vào nuc ta, kê cá nguYi 
nuc ngoài den tr hoc di qua 31/31 tinh, thành pho cüa Trung Quôc trong vông 
14 ngày qua dê có bin pháp cách ly phü hcip, ci the: 

- D& vói truông hcip nghi nhim nCoV hoc nhp cành dn tr hoc di qua 
tinh Ho Bäc, Trung QuOc thI báo cáo ngay vói Ca quan chrc nãng dê chuyên den 
Ca s ytê each ly tuyt dôi. 

- Thrc hin each ly ngay ti Ca sâ liru tri du ljch di vói s khách nhp 
cânh không thuc dôi tuvng each ly y tê tuyt dôi dxci sir giám sat chat ch cüa 
Ca quan chtirc nàng, không dê khách nay ra khOi ca si luu trill, dông th?ii thrc hin 
các bin pháp phông djch theo yêu câu cilia ca quan y tê, hn chê tôi da tiêp xüc 
vi can b, cOng nhân viên. 

2. Báo cáo hang ngày cong tác rà soát, tInh hmnh each ly di ttxçyng khách nêu trên 
ye S Van hóa, The thao và Du ljch qua dja chi mail: dulichtuyenquanggmail.com  
dC tong h9p, báo cáo Uy ban nhán dan tinh, Tong cçic Du lch ('Co rndu biêu thong 
kê kern theo). 

SO' Van hóa, The thao và Du ljch d ngh Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô phôi hç'p triên khai thirc hin./. 

J\To'i nhân:1 
- Nhu trên (p/h thirc hin); 
- Lành dao S; 
- PhOng VH&TT các huyn, thành phô; 
- Liru QLDL,VT. 



Do'nvj  

Biu thng kê khách lu'ti tnt trên dja bàn nhp cãnh vào Vit Nam 
den tfr hoic di qua 3 1/31 tinh, thành phô cila Trung Quôc trong vông 14 ngày qua 

I. So khách chuyn dn co' s& y té each ly tuyt dôi: 

STT Ten khách Quc tjch 
Ngãy nhp cãnh 
vão Vit Nam 

Ten CSLTDL 
don khitch 

Ngay nhn 
phông 

Ngày chuyn 
den co' s& y té 

Ghi chit 

1 
2 
3 

* P1iOn ghi chi: L do cIiuyn khách dn co so y 

II! S khách cách ly tai co s& lu'u trii du lich: 

STT Ten khitch Quôc tjch Ngãy nhp cãnh 
vàoViêtNam 

Ten CSLTDL dOn 
khách 

Ngãy nhn phông Ghi chit 

1 
2 
3 

* Phn ghi chá: Khách dn t& hoc di qua tinh!thành pho nâo ct'ia Trung Quc? Truó'c do khácli dã Iuu tri'i t?i  các CSLTDL. 

, ngày thông nárn 2020 
Ngu*i 1p biêu 

(K5', ghi rö hQ ten, ch&c vy) 
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