
 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC DU LỊCH 

   
Số:              / TCDL-KS 

V/v kêu gọi hỗ trợ phòng chống dịch  

Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2020 

   

Kính gửi:  

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

- Hiệp hội Khách sạn Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. 

 

Hiện nay cả nước bước vào giai đoạn cao điểm, tập trung cao độ cho công 

tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó nhiều cán bộ y tế, cán bộ khác làm 

nhiệm vụ phòng chống dịch đang phải ngày đêm làm việc, có tiếp xúc gần với 

những ca bệnh dương tính và phải cách ly tập trung. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn dân tham gia 

phòng chống dịch bệnh, thực hiện Công văn số 1687/BC-BCĐ ngày 27 tháng 3 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 

1292/BVHTTDL-TCDL ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch, Tổng cục Du lịch kêu gọi Hiệp hội 

Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam và các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên toàn quốc đồng lòng, chung tay cùng cả nước 

tham gia phòng chống dịch bằng cách đăng ký, cung cấp cơ sở lưu trú du lịch 

vào việc cách ly cho cán bộ y tế và các cán bộ khác làm nhiệm vụ phòng chống 

dịch trên địa bàn. 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tham gia cần sớm 

đăng ký với Sở quản lý du lịch địa phương để sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết cho việc cách ly. 

Tổng cục Du lịch rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia có 

hiệu quả của các doanh nghiệp và tin tưởng rằng sự đóng góp quý báu của các 

doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc sẽ giúp dịch bệnh sớm được đẩy lùi./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19;  

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Cục VHCS, Văn phòng Bộ; 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Trung tâm TTDL (để đưa tin); 

- Báo DL, Tạp chí DL (để đưa tin); 

- Lưu: VT, KS.  

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Khánh  
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