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         Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 
 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp 

 nhập cảnh từ Trung Quốc 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐIỆN: 

Giám đốc các Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 164/TTg-

KGVX  ngày 03 tháng 2 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV 

gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc các Sở Du 

lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

khẩn trương thực hiện những nội dung sau: 

1. Rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn nhằm thống kê, 

nắm chắc số khách đang lưu trú là các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, kể cả 

người nước ngoài đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 

vòng 14 ngày qua để có biện pháp cách ly phù hợp, cụ thể: 

- Đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV hoặc nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 

tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thì báo cáo ngay với cơ quan chức năng để chuyển đến 

cơ sở y tế cách ly tuyệt đối. 

- Thực hiện cách ly ngay tại cơ sở lưu trú du lịch đối với số khách nhập cảnh 

không thuộc đối tượng cách ly y tế tuyệt đối dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan 

chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú, đồng thời thực hiện các biện 

pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với cán bộ, 

công nhân viên. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc các Sở quản lý du lịch 

báo cáo hàng ngày công tác rà soát, tình hình cách ly đối tượng khách nêu trên về 

Tổng cục Du lịch qua địa chỉ mail: hoangmyvnat@gmail.com để tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ (mẫu biểu thống kê kèm theo). Chi tiết xin liên hệ Đ/c Vũ Văn 

Thanh, điện thoại: 0913239018 hoặc Đ/c Hoàng Trà My, điện thoại: 0968315682./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Các đơn vị: TCDL, Báo Văn hóa, TTCNTT; 

- Lưu: VT, KS(80). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

                      

 

 

 

 
Lê Quang Tùng 

mailto:hoangmyvnat@gmail.com


Đơn vị:……………. 

 

 

Biểu thống kê khách lưu trú trên địa bàn nhập cảnh vào Việt Nam  

đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua 

 
I/ Số khách chuyển đến cơ sở y tế cách ly tuyệt đối: 

STT Tên khách Quốc tịch Ngày nhập cảnh 

vào Việt Nam 

Tên CSLTDL đón 

khách 

Ngày nhận 

phòng 

Ngày chuyển 

đến cơ sở y tế  

Ghi chú 

1        

2        

…        

(Phần ghi chú ghi: lý do chuyển khách đến cơ sở y tế ) 

 

II/ Số khách cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch: 

STT Tên khách Quốc tịch Ngày nhập cảnh 

vào Việt Nam 

Tên CSLTDL đón khách Ngày nhận 

phòng 

Ghi chú 

1       

2       

…       

(Phần ghi chú ghi: khách đến từ hoặc đi qua tỉnh/ thành phố nào của Trung Quốc?, Trước đó khách đã lưu trú tại các CSLTDL 

nào?,….. ) 

 …… , ngày      tháng       năm 2020 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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