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V/v báo cáo danh sách các doàn khách du lich
có yu t lien quan dn các dim Dà Nng, Hu& Quang Ngãi

KInh gri:
- Phông Van hóa - Thông tin Thj xã;
- UBND các phrnmg;
- Các co sii lixu trü du lich trên dia bàn.
Thirc hin Cong van s 238 1/BCD-SYT ngày 24/7/2020 cüa Ban chi dto
Phông chng djch Covid - 19 tinh Ngh An v vic tang ci.thng phông chng
dch Covid- 19 trên da bàn tinh; UBND th xâ Cira Lô yêu UBND các phung,
các Co s& luu trii du 1ch trén dja bàn thrc hin t& mt s ni dung sau:
1. Các c s& Itru trü du lich:
- Thirc hin thng kê, khai báo các doàn khách dn lu'u trñ ti co' s có
các yêu tO sau:
+ Khách du 1ch tr Ba Näng, Hue, Quàng Ngãi lu'u trii tti co' s rnInh.
+ Khách các tinh khác di du 1ch có 1ch trInh tharn quan Dà Nng, Hu,
Quâng Ngai v luu trti tti co si rnInh.
+ Ngi.thi than, can b, CNVC don v mInh di du 1ch các dim Dà Nng,
Hue, Quâng Ngãi.
- Thè'i gian khai báo các doàn khách dâ lu'u trii tir ngày 12/7/2020 dn
thñ dim khai báo. Dng thri kê khai danh sách các doàn khách dt phông tii
Co so mInh trong thOi gian tOi có yu t lien quan dn các dim Ba Nng, Hut,
Quáng Ngãi nhu nêu trên.
- HInh thtrc khai báo: Các co sO luu trñ lap danh sách các doàn khách có
yu t lien quan dn các dim Ba Nng, Hue, Quáng Ngãi giri ye UBND
phuOng sO ti trirOc ngày 3 0/7/2020.
2. UBND các phiring.
- Cir can b giao trijc tip Cong van nay dn CáC co sO luu trü du ljch
trén dia bàn.
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- Tng hap, báo cáo danh sách các doàn khách tr các Ca s

lLru trá du

1ch ye UBND thj xã Ctra Là ( qua phàng Van hóa - Thông tin) trLróc ngày
31/7/2020.
3. Phông Van hóa - Thông tin:
Kim tra, don dc các co sâ kru tili du lich, UBND các phwng báo cáo
kjp thai, chInh xác d tang hcip báo cáo UBND th xa Cilira Là dông thô'i gian
quy djnh.
Nhân thric Cong van nay, yêu cu Chü tjch UBND các phumg, thu
truông các Ca s& lu'u trô du ljch trên dja bàn nghiêrn tic chi do thirc hi
Noi n/ian:
- Nhu trên;
- TT Tiii uy, TT HDND Thi xâ (b/c);
- Các PCT UBND Thi xä;
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