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 KẾ HOẠCH
ỨNG PHÓ CỦA NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

VỚI DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI 
CỦA VIRUS CORONA

------------

 

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Cô-rô-na gây
ra; Công  điện  số  121/CĐ-TTg  ngày  23/01/2020,  Chỉ  thị  số  05/CT-TTg  ngày
28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các
diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra; Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020, Công diện số
396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/3030 và Công văn số 391/BVHTTDL -VHCS ngày
31/01/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt
động  lễ  hội,  di  tích  lịch  sử-văn  hoá,  danh  lam  thắng  cảnh,  Công  điện  số
437/CĐBVHTTDL ngày 05/02/2020  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc
cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc;

Căn cứ Công văn số 6960-CV/TU ngày 31/01/2020 của Thường trực Tỉnh uỷ
Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút Corona; Công văn số 643/UBND-VP ngày 24/01/2020 và Công văn
số 671/UBND-VP ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra (nCoV);

Căn cứ Hướng dẫn số 140-HD/BTGTU ngày 11/02/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
vi rút Corona gây ra; Công văn số 376-CV/ĐUK ngày 12/02/2020 của Đảng uỷ Khối
cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
nCoV;

Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch ứng phó của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU
- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế tối đa việc

lây lan dịch bệnh nCoV qua đường du lịch. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp
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lây nhiễm đối với khách du lịch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương
trong việc phòng, chống và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho khách du lịch và người lao
động trong ngành du lịch.

- Thông tin rộng rãi đến khách du lịch và cán bộ nhân viên trong toàn ngành về
dịch bệnh cùng những biện pháp phòng tránh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Kịp thời theo
dõi sức khỏe của khách du lịch và thông tin đến các cơ quan chức năng khi có dấu
hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh. Đảm bảo công tác thực hiện phòng, chống
dịch bệnh an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc, tuy
nhiên không để dịch ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội, mặc dù có những khó
khăn có thể hy sinh về mặt kinh tế, nhưng không để bị ảnh hưởng. Do vậy, cần phục
hồi các hoạt động du lịch của tỉnh sớm nhất có thể ngay sau khi thế giới và Việt Nam
công bố chấm dứt dịch. 

II. NỘI DUNG
1. Hoạt động trong thời gian diễn biến của dịch bệnh
- Công tác chỉ đạo, điều hành 
+ Sở Du lịch chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, phòng Văn hoá và Thông tin các

huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các Khu du lịch các huyện, thành phố và các
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh nCoV. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh ngay trong đầu tháng
02/2020.

+ Hiệp hội Du lịch tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện chỉ đạo
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Du lịch (Công văn
số 82/SDL-QLPTDL ngày 04/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp) về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong
hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 

+ Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố
trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch tại địa phương, đảm bảo an toàn
cho khách du lịch, cán bộ công nhân viên trong ngành du lịch và các doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Công tác thông tin, truyền thông
 Tăng cường công tác truyền thông theo Hướng dẫn số 140-HD/BTGTU ngày

11/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô – rô – na gây ra; cập nhật 2 lần/ngày về
dịch  bệnh  trên  Cổng  thông  tin  điện  tử  của  Sở  Du  lịch  (www.sodl.baria-
vungtau.gov.vn) về tình hình diễn biến dịch bệnh và công tác chỉ đạo điều hành của
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với việc phòng, chống dịch bệnh trong ngành Du lịch tỉnh.

- Công tác kiểm tra, báo cáo tình hình
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+ Trong trường hợp xuất hiện những dấu hiệu bất thường về việc lây nhiễm vi
rút nCoV đối với khách du lịch, sẽ đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế tổ chức Đoàn kiểm
tra giám sát tình hình lây nhiễm tại từng địa phương, doanh nghiệp, tùy theo mức độ
ảnh hưởng của sự việc và theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế để tổ chức phòng,
chống dịch. 

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức phòng chống dịch
bệnh theo Quyết định số 10/QĐ-SDL ngày 06/02/2020 của Sở Du lịch về việc kiện
toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn của Sở Du
lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phòng, chống
dịch bệnh nCoV trong hoạt động du lịch của Sở với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa
bàn tỉnh theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh 01 lần/
ngày để UBND tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác phòng chống dịch
trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc báo cáo hàng ngày
tình hình khách du lịch Trung Quốc và khách du lịch có đi qua vùng dịch có lưu trú
trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch.

+ Trường hợp phát hiện những dấu hiệu bất thường của dịch bệnh liên quan đến
khách du lịch, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch địa phương cần báo cáo kịp
thời đến cơ quan y tế và báo cáo về Sở Du lịch để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

2. Giải pháp để ứng phó và phục hồi sau khi dịch bệnh suy giảm, có phương
pháp điều trị và chuẩn bị chấm dứt dịch

a) Giải pháp về quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.
- Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện truyền

thông của tỉnh, khu vực và trung ương, đồng thời tổ chức liên tục, đa dạng các hoạt
động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. 

- Thường xuyên tổ chức làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến
Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh về kế hoạch xúc tiến, quảng bá phục hồi hoạt động
của ngành Du lịch tỉnh sau khi dịch bệnh được khống chế.

b) Giải pháp về truyền thông.
- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kiểm soát, khống chế dịch

bệnh trong ngành trên địa bàn tỉnh; các biện pháp phòng chống dịch bệnh tái phát,
bảo đảm các biện pháp an toàn,  vệ sinh dịch bệnh cho khách du lịch. Chú trọng
truyền thông qua nhiều hình thức (thông tin/thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo
chí, bản tin điện tử cho báo chí…) tới khách du lịch, các doanh nghiệp lữ hành.

- Phối hợp với các tổ chức truyền thông (Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bà
Rịa-Vũng Tàu cùng các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh) để tuyên
truyền về du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu luôn đảm bảo an ninh, an toàn và thực sự đã trở là
điểm đến an toàn, tin cậy trong khu vực với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch phong
phú, hấp dẫn. 
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- Các công ty Lữ hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về môi trường du lịch,
môi trường an ninh y tế đến các thị trường khách quốc tế và trong nước. Truyền
thông rộng rãi qua nhiều hình thức về việc đảm bảo an toàn cho du khách khi du lịch
tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tiếp tục đưa tin về công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, thông tin về hoạt
động thị trường khách, hoạt động các doanh nghiệp dịch vụ, các thông tin tích cực về
tình hình du lịch của địa phương.

c) Giải pháp về chính sách hỗ trợ cấp bách và lâu dài
- Giải pháp cấp bách:
+ Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình kích cầu, giảm giá du lịch để

thu hút khách du lịch.
+ Trong thời gian tổ chức phòng, chống dịch bệnh, đề xuất Tỉnh uỷ, Hội đồng

nhân dân, UBND tỉnh trong việc giảm thuế, giãn thuế; chỉ đạo ngân hàng giảm lãi
suất vay đối với doanh nghiệp du lịch (Lữ hành, lưu trú, vận chuyển…). 

- Giải pháp lâu dài:
+ Tổ chức đào tạo nhân lực cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kiến thức

xử lý khủng hoảng trong du lịch, khắc phục nhanh hậu quả dịch bệnh.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khảo sát, tuyên truyền quảng bá du lịch tại các thị

trường tiềm năng, thị trường du lịch mới, thị trường không bị ảnh hưởng do dịch bệnh
để phục vụ phát triển du lịch sau khi dịch được kiểm soát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng Sở
- Triển khai kế hoạch đến toàn ngành; đăng tải thông tin kế hoạch của ngành lên

trang thông tin điện tử của Sở.
- Thường xuyên cập nhật trên website của Sở về dịch bệnh và công tác chỉ đạo

điều hành của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và của
tỉnh.

- Phục vụ hậu cần, đề xuất kinh phí triển khai các nhiệm vụ, hoạt động phòng
chống dịch nCoV trong ngành và các nhiệm vụ khôi phục hoạt du lịch của ngành sau
khi kết thúc dịch bệnh.

2. Phòng Quản lý – Phát triển du lịch
- Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh tại các

doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Hàng ngày, cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh của ngành với Ban

Giám đốc Sở và tổng hợp báo cáo kết quả phòng chống dịch bệnh của ngành với Ban
Chỉ đạo tỉnh và Tổng cục Du lịch. 

- Phối hợp, triển khai các giải pháp phòng chống dịch và các giải pháp khôi phục
các hoạt động du lịch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi các hoạt động kinh
doanh sau khi kết thúc dịch bệnh.
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3. Thanh tra Sở
- Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp du

lịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai phòng chống
dịch bệnh.

- Nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và những vấn đề liên
quan đến hoạt động du lịch để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác chỉ
đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

4. Hiệp hội Du lịch tỉnh
- Thường xuyên cập nhật trên website của Hiệp hội về dịch bệnh và công tác chỉ

đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch,
của tỉnh, của Sở Du lịch và kịp thời triển khai đến các thành viên Hiệp hội biết, thực
hiện.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tăng cường
công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để
ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch và trong cộng đồng.

- Nghiên cứu những giải pháp truyền thông hỗ trợ cho công tác xúc tiến quảng
bá du lịch hiệu quả hơn sau khi kết thúc dịch bệnh.

5. Các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch
- Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính

phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh, Sở
Du lịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho khách du lịch, cộng đồng dân
cư và cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

- Quán triệt đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động có nhận
thức đúng về nguy cơ tiềm tàng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đối với hoạt
động du lịch trong thời gian tới; có biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho khách du
lịch và người lao động trong đơn vị. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh trên trang web
của Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng (vncdc.gov.vn) và thông tin chỉ đạo điều hành của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, của tỉnh và của Sở Du lịch; báo
cáo 1 lần/ngày về Sở Du lịch tình hình phòng chống dịch bệnh của doanh nghiệp.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nCoV của đơn vị, kịp
thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương để triển khai các biện
pháp cần thiết ứng phó với dịch bệnh nCoV tại doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng
chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến dịch
bệnh. 

- Kịp thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị để khôi phục các hoạt động du lịch
ngay sau khi kết thúc dịch, những giải pháp để tăng cường thu hút khách du lịch trong
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thời gian tới, những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, tiếp tục
phát triển trong giai đoạn sau dịch và thời gian tiếp theo.

- Tích cực tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; các chương
trình kích cầu du lịch quốc tế và nội địa; mở rộng khai thác các thị trường du lịch
mới, tăng cường giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch của doanh nghiệp và của
tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch ứng phó của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra./.

Nơi nhận:                     
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục Du lịch; 
- TTr Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Đảng uỷ Khối CQ & DN tỉnh;
- Sở Y tế;
- BGĐ Sở;
- Trung tâm XTĐT,TM,DL tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- BQL các KDL các huyện, thành phố; 
- BQL KDL Quốc gia Côn Đảo;  
- Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh;            
- VP và các Phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP(Thành).                                

GIÁM ĐỐC

Trịnh Hàng
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