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        Kính gửi:   -   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

tỉnh. 

 

  Thực hiện Văn bản số 2052/VPCP-KGVX ngày 17/03/2020 về việc xử 

lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài; Văn bản số 

243/TCDL-KS ngày 15/03/2020 của Tổng cục Du lịch về việc kiểm tra khai 

báo y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc và Văn bản số 

1463/UBND-VX1 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 

– 19 trước diễn biến mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Các khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tạm ngừng 

hoạt động. Trong thời gian dừng đón tiếp khách du lịch, các khu, điểm du lịch 

tiến hành khử trùng các khu vực đón tiếp, điểm tham quan, chỉnh trang cơ sở 

vật chất, trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch 

được an toàn và chu đáo. 

2. Các địa phương thông báo đóng cửa, tạm ngừng mọi hoạt động các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, massage, karaoke, 

quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử và các dịch vụ nói trên trong các nhà 

hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cho đến khi có thông báo mới của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương chỉ đạo rà 

soát về tỉnh hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch 

thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử 

đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối 

phục vụ khách du lịch là người nước ngoài theo chỉ đạo của Văn phòng chính 

phủ.  

4. Chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch, 

phương tiện vận chuyển khách du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ 

khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn theo khuyến cáo và yêu cầu 

của cơ quan chức năng.  



5. Yêu cầu chủ cơ sở lưu trú nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách 

nước ngoài (nếu có) hoặc khách trong nước nhưng đến từ các tỉnh có dịch (tên, 

tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hiện tại, nơi đi, ngày đến, dự 

kiến ngày đi; có mẫu kèm theo ); gửi về Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, 

thị xã thành phố hàng ngày để Phòng tổng hợp báo cáo về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch vào ngày thứ 5 hàng tuần qua Email: 

phongdulichhatinh@gmail.com (theo mẫu phụ lục số 3,4) và yêu cầu khách 

lưu trú khai báo đầy đủ các nội dung của tờ khai y tế theo mẫu quy định hoặc 

khai báo qua Hệ thống sức khỏe du lịch trực tuyến qua mạng. Có trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và 

đo thân nhiệt của khách nghỉ trước khi cho vào lưu trú; nếu có dấu hiệu bất 

thường về sức khỏe cần phải khai báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Hàng ngày 

các cơ sở báo cáo thông tin về khách nước ngoài (nếu có) hoặc khách trong 

nước nhưng đến từ các tỉnh có dịch  (theo mẫu phụ lục số 1 và số 2) của khách 

hiện đang lưu trú tại cơ sở với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, phường 

và Phòng Văn hóa- thông tin huyện, thị xã thành phố. 

6. Đề nghị các cơ sở lưu trú trên địa bàn hướng dẫn và kiểm tra việc khai 

báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khi làm thủ tục 

check in tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn kể từ 6h00 phút, ngày 

16/03/2020 theo quy trình như sau: 

Bước 1: Nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng 

tải ứng dụng “khai báo sức khỏe du lịch” (tìm kiếm theo từ khóa chính xác như 

sau: “Vietnam Health Declaration” cừ CH Play (đối với hệ điều hành Android) 

hoặc App Store (đối với hệ điều hành IOS). 

Bước 2: Khi khách làm thủ tục check in, nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng 

“khai báo sức khỏe du lịch” , thực hiện quét “QR code” khách được cấp khi 

khi nhập cảnh hoặc tìm theo mã khai báo y tế (5 chữ số) của khách trên thiết bị 

di động (do ứng dụng khai báo sức khỏe du lịch tự sinh ra), hoặc tìm theo số 

hộ chiếu đối với những khách đã khai báo thông tin tại cửa khẩu. 

7. Đăng ký một số thông tin cơ bản về cơ sở lưu trú du lịch (tên cơ sở lưu 

trú du lịch, địa chỉ, điện thoại, email) bằng hình thức khai báo trực tuyến tại địa 

chỉ: http://ncov.moh.gov.vn/thongtin để Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh COVID19, Bộ Y tế gửi thông tin và hướng dẫn phòng chống dịch 

trực tiếp tới các cơ sở lưu trú. 

8. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị liên hệ với bộ phận thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (về kỹ 

thuật: 0974328879, về quy trình thực hiện và nội dung khai báo: 0912910428, 

về thủ tục triển khai: 0983.102073) hoặc Tổng cục Du lịch (ông Vũ Văn 

Thanh, điện thoại: 0913239018, bà Hoàng Trà My, điện thoại: 0968.315682) 

để được hướng dẫn giải quyết. 

mailto:phongdulichhatinh@gmail.com
http://ncov.moh.gov.vn/thongtin


Vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, các doanh 

nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                                              

- Giám đốc và các PGĐ Sở;   

- Trung tâm QBXTVHDL; 

- Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, NVDL. 

Gửi: VB giấy + điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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