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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 
 

Số:           /UBND-VX 
 

V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, 

chống dịch Covid-19 trong  

tình hình mới 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng     năm 2020 

 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 156/SDL-QLDL về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 157/SDL-QLDL về việc phối hợp 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn 

biến phức tạp mới, ngày 17/3/2020 của Sở Du lịch Bình Định, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một các nội dung như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các 

loại hình dịch vụ du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo phân cấp tại 

Khoản 1 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND 

tỉnh) thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ ngành liên quan, của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, và các văn bản của Sở Du lịch về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện 

Có kế hoạch và dành khung giờ có nhiều khán thính giả nghe đài để phát 

sóng nội dung tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh; 

Phát các bản tin về tình hình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời và các biện pháp để 

người dân chủ động phòng, chống dịch. Chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định 

tình hình trong Nhân dân. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Ban nhân dân các thôn, khối và huy động các hội, đoàn thể... thực 

hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến tận hộ gia đình, để tuân thủ các khuyến 

cáo, biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế, việc đảm bảo vệ 

sinh môi trường sống… để Nhân dân nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch 

Covid-19 cần sự chung tay, góp sức và là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.  

- Hướng dẫn và kiểm tra việc khai báo y tế đầy đủ đối với khách nước ngoài nhập 
cảnh vào Việt Nam và khách nội địa tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn theo các bước: 

* Đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: 
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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") từ CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App 

Store (đối với hệ điều hành iOS). 

Bước 2: Khi khách làm thủ tục thuê phòng và nhận phòng (check-in), nhân 

viên cơ sở lưu trú sử dụng ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch", thực hiện quét "QR 

code" khách được cấp 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. 

Trong trường hợp khách quốc tế chưa khai báo tại cửa khẩu thì hướng dẫn và 

hỗ trợ khách khai báo trên website: https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng "Khai báo 

sức khỏe du lịch" (Vietnam Health Declaration) về thiết bị di động thông minh và 

thực hiện các bước tiếp theo như trên. 

* Đối với khách nội địa: Yêu cầu khai thông tin trên website hoặc ứng dụng 

"Khai báo sức khỏe du lịch" khi đi du lịch trong nước, hoặc tờ khai y tế theo mẫu của 

Bộ Y tế. 

- Quy trình thực hiện: 

Người quản lý/điều hành/giám đốc/nhân viên các cơ sở lưu trú thực hiện quét 

QR code của hành khách khi tiếp đón và làm thủ tục thuê phòng và nhận phòng 

(check-in) tại cơ sở mình để lưu lại thông tin phục vụ trích xuất khi cần, báo cho Ban 

chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh theo hướng dẫn trên ứng dụng Khai báo sức 

khỏe du lịch khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 từ du khách. 

- Công tác thông tin, liên hệ: 

+ Để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia có thể cung cấp thông tin và 

hướng dẫn phòng chống dịch trực tiếp tới các cơ sở lưu trú, UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn  các cơ sở lưu trú cung cấp một số thông tin cơ bản (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 kịp thời trao đổi các thông tin có liên quan, các cơ sở lưu trú tải phần 

mềm Zalo, kết nối với cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý Du lịch: Lê Kim Ngọc, 

sđt: 0934.731.855; Nguyễn Thị Phương Hồng, sđt: 0935.455.784 và tham gia vào 

nhóm Zalo cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bình Định. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Sở Du lịch (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

     Trương Đề 
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