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Kính gửi: 

 

Các đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, để chủ động phòng, 

chống lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị phối 

hợp với lực lượng chức năng nắm chắc thông tin và quản lý chặt chẽ số lượng 

khách lưu trú tại đơn vị; Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế hàng ngày. 

Đối với các cơ sở lưu trú đang có khách bị cách ly, giám sát, nếu đơn vị nào 

để khách tự ý rời khỏi khu vực cách ly thì Giám đốc, chủ các đơn vị phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và 

kịp thời thông tin về Sở Du lịch khi có vấn đề phát sinh. 

Số điện thoại liên hệ:  

- Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Trưởng ban trực Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh COVID -19 của Sở Du lịch TTH: 0913490151 

- Ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh COVID -19 của Sở Du lịch TTH: 0905678786. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c);    
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ban Chỉ đạo PCDB nCoV Sở DL; 

- Lưu: VT, QLLT.  

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

   Trần Hữu Thùy Giang 
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