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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 
 

Số:            /UBND-VX 
 

V/v tiếp tục thực hiện một số 

biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hoài Nhơn, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

  - Công an huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 243/SDL-QLDL ngày 17/4/2020 của Sở Du lịch 

Bình Định về việc tiếp thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Đội kiểm tra 814, Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhắc 

nhở các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm một số nội dung như sau: 

- Các cơ sở lưu trú mở cửa đón khách phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu phòng chống dịch Covid-19; nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách 

lưu trú (tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số 

điện thoại liên lạc, lịch trình và số hiệu phương tiện di chuyển đến Bình Định, 

ngày nhận phòng, ngày trả phòng); cập nhật, gửi thông tin danh sách khách đang 

lưu trú về Sở Du lịch (email: ph.hong84@gmail.com hoặc theo SĐT: 

0256.3819017; 0935455784 - Đ/c Hồng) vào 15 giờ hàng ngày, đồng thời gửi 

về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, email: 

vhtthoainhon@gmail.com, SĐT: 0919485114 - Đ/c Trinh). 

- Khi đón khách, các cơ sở lưu trú cần thực hiện giám sát y tế khách lưu 

trú và các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách lưu trú theo quy định 

của cơ quan y tế như: khai báo y tế bắt buộc, đo thân nhiệt cho khách (ngày 2 

lần), đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng; giữ khoảng cách 2 mét giữa người với 

người; khuyến khích phục vụ ăn uống cho khách tại phòng; bố trí đầy đủ nước 

rửa tay, dung dịch diệt khuẩn cho khách; vệ sinh cơ sở hàng ngày; tạo không 

gian thông thoáng cơ sở kinh doanh dịch vụ … 

- Khi phát hiện khách có dấu hiệu nhiễm Covid-19 (ho, sốt…) liên hệ 

ngay cơ quan y tế, UBND xã, thị trấn gần nhất hoặc đường dây nóng của Sở Y 

tế: 18009271, của UBND huyện 0914 275 239 và 0905 043 119 để được hướng 

dẫn thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bố trí dự 

phòng một khu/tầng phù hợp để cách ly cho những du khách có dấu hiệu nhiễm 

Covid-19 và người tiếp xúc gần với khách có dấu hiệu nhiễm Covid-19 trong 
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thời gian chờ biện pháp xử lý của cơ quan y tế; đồng thời trong thời gian này 

không để khách và người tiếp xúc gần ra khỏi phòng cách ly. 

- Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc và đo thân nhiệt ngày 2 lần đối 

với toàn bộ nhân viên trong cơ sở lưu trú; giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 

mét khi giao dịch, giao tiếp. 

- Không tiếp nhận tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, các sự kiện 

tập trung trên 20 người trong 01 phòng để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. 

Không tập trung từ 10 người trở lên trong các khuôn viên khác của cơ sở lưu trú. 

Các trường hợp không thực hiện đúng, đủ các yêu cầu, khuyến cáo nêu 

trên, UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện) và Sở Du lịch tỉnh Bình Định (185 Phan Bội Châu, TP Quy 

Nhơn SĐT: 0256.3819017, 02563814148) để cho tạm dừng hoạt động để đảm 

bảo phòng, chống dịch bệnh và xử lý theo quy định pháp luật. 

2. Công an huyện 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nội 

dung Công văn này. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm theo yêu cầu, khuyến cáo của Sở Du 

lịch Bình Định; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, phối hợp với cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, Sở Du lịch cho tạm dừng hoạt 

động để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và xử lý theo quy định pháp luật nếu 

vi phạm. 

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

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

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Sở Du lịch; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

     Trương Đề 
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