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Chi tiết xin liên hệ: Tổng cục Du lịch, đ/c Vũ Văn Thanh, điện thoại: 0913239018 hoặc đ/c 

Hoàng Trà My, điện thoại: 0968315682./. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVHTTDL-TCDL 
V/v cách ly phòng chống dịch Covid-19 

           Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Công văn số 1687/BC-BCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc cách ly phòng chống 

dịch, để phục vụ cách ly những cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch có tiếp 

xúc gần với các ca bệnh dương tính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo Sở quản lý du lịch làm việc với các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ lưu trú trên địa bàn để bố trí khách sạn và các loại cơ sở lưu trú khác 

làm nơi cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch 

Covid-19 khác của địa phương.  

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và cơ sở lưu trú được lựa chọn phục 

vụ cách ly thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 tại Công văn số 1687/BC-BCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2020.  

3. Danh sách cơ sở lưu trú được lựa chọn phục vụ cách ly nêu trên gửi về Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch, địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội) trước ngày 02 tháng 4 năm 2020. Bản mềm gửi vào email: 

vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch Covid-19. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; 

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Cục VHCS, Văn phòng Bộ; 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Trung tâm TTDL (để đưa tin); 

- Báo DL, Tạp chí DL (để đưa tin); 

- Lưu: VT, TCDL, KS.70. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

                        THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

  Lê Quang Tùng 
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