UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:1813
/SVHTTDL-QLDL
V/v tạm dừng hoạt động tham quan tại các
di tích, danh thắng, khu, điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh Phú Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố
- Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố
- Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh
Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về
kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Phú Yên;
Để chủ động, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn
tỉnh, đảm bảo sức khỏe cho du khách và người dân địa phương, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng hoạt động tham
quan các di tích, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thời gian bắt đầu từ ngày 29/7/2020. Khi có thời gian hoạt động trở lại, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết.
Rất mong quý cơ quan, đơn vị phổ biến, thông tin kịp thời đến doanh
nghiệp, nhân dân và khách du lịch biết, chủ động./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ Covid-19 tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Báo Phú Yên, Đài PTTH PY;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLDL (Ta).
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý Du lịch), 05 Trần Phú, P7, TP. Tuy Hoà, Phú Yên.
ĐT: 0257.3893880; Email: pqldl.svhttdl@phuyen.gov.vn; Trang tin điện tử: http://svhttdl.phuyen.gov.vn

