
UBND TỈNH THỪA THIÊN 

HUẾ 
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V/v phối hợp rà soát khách lưu trú  

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2020 

 

  Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn. 

 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên thế giới và 

tại Việt Nam trong những ngày qua, đặc biệt với sự xuất hiện các ca bệnh mới 

liên quan đến các chuyến bay: VN0054 từ London về Hà Nội ngày 02/3/2020; 

QR974 từ Doha về Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/3/2020; VN0054 từ London 

về Hà Nội ngày 09/3/2020; QR970 từ Doha về Thành phố Hồ Chí Minh ngày 

10/3/2020; VN0018 London về  Hà Nội ngày 10/3/2020… Để chủ động phòng 

chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh 

lưu trú trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc sau: 

1. Phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng, rà soát và cung cấp danh 

sách tất cả các khách đến đặt phòng tại khách sạn từ ngày 15/3 đến 20/3/2020. 

Danh sách gửi về Sở Du lịch theo địa chỉ mail: qllt.sdl@thuathienhue.gov.vn. 

2. Nếu có thông tin khách liên quan đến các chuyến bay nói trên đề nghị các 

đơn vị từ chối nhận đặt phòng và thông báo ngay về Sở Du lịch để theo dõi.  

3. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với khách lưu trú tại đơn vị và 

cập nhật số ghế ngồi của khách trên máy bay; khuyến cáo du khách mang khẩu 

trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ 

y tế. 

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.  

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Quản lý cơ sở lưu trú: 0234. 3934568; La Thị 

Thanh Luyến: 0982098307; Phan Thị An: 0905051590; Ngô Thị Anh Thư: 

0775553303. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND Tp Huế (để phối hợp);   
- 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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