
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

                         SỞ  DU LỊCH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Số:101/SDL-VP 
     V/v chủ động phòng, chống dịch cúm 

A(H5N1) trên gia cầm và ở người 

 

Thừa Thiên Huế, ngày  11 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh  

Thực hiện Công văn số 872/UBND-NN, ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia 

cầm và ở người. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các doanh nghiệp du 

lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung như sau: 

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cúm A (H5N1) 

tại đơn vị của mình. 

2. Thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quả khi có trường 

hợp mắc bệnh. Khuyến cáo khách du lịch nên tránh đi đến các khu vực đã phát 

hiện có ổ dịch, đặc biệt là các trang trại nuôi gia cầm, khu vực giết mổ và các 

khu vực được thông báo có nhiễm vi rút cúm A (H5N1) khi không cần thiết. 

Trường hợp xảy ra dịch bệnh, kịp thời thông báo ngay cho cơ sở y tế để xử lý, 

đồng thời thông tin chi tiết về Sở Du lịch biết và nắm tình hình. 

3. Khuyến cáo khách du lịch thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước, 

trong và sau khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm; không sử dụng gia cầm, sản 

phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi 

du khách có các biểu hiện như sốt, ho, đau ngực, khó thở cần đưa tới ngay các 

cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ tổ chức 

triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Sở Du lịch Thừa Thiên Huế (Tầng 4, 22 

Tố Hữu) các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh theo địa chỉ mail 

sdl@thuathienhue.gov.vn , qllt.sdl@thuathienhue.gov.vn hoặc qua số điện thoại 

0234.3820242, fax: 0234.3823288 để có biện pháp cách ly, quản lý khách theo 

quy định./. 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở;                    

- Phòng QLCSLT, QLLH; 

- Lưu: VP, VT. 

Q.GIÁM ĐỐC 

 

 

Lê Hữu Minh 
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