
_____________________________________________________________________ 

Chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, ĐT: 0913.239018 

hoặc đồng chí Hoàng Trà My, Chuyên viên, ĐT: 0968.315682./. 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC DU LỊCH 

   

Số:              / TCDL-KS 
 

V/v thống kê số lượng khách nước ngoài 

đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2020 

   

 

Kính gửi:   Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

                  Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

 

Triển khai Công văn số 3366/BGTVT-VT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực 

hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP trong 

việc rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài hiện đang có mặt tại 

Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố khẩn 

trương thực hiện các công việc sau: 

1. Rà soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện đang lưu 

trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước 

ngoài vì các lý do khách quan (khách bị cách ly; do các hãng hàng không dừng 

chuyến bay hoặc quốc gia đến/quá cảnh đóng cửa biên giới…) đang còn mắc kẹt 

và có nhu cầu rời Việt Nam. Báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Du lịch (qua Vụ 

Khách sạn, email: vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn) trước ngày 14 tháng 4 

năm 2020 theo mẫu gửi kèm.  

2. Đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài bị 

mắc kẹt do dịch Covid-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn/giảm tiền 

phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên cho đến khi Bộ Giao thông 

vận tải thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước. 

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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; 

- TTTTDL, Báo DL, Tạp chí DL (để đưa tin); 

- Lưu: VT, KS.  

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Khánh   

mailto:vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn


Tỉnh/thành phố:……………. 

 

 THỐNG KÊ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐANG LƯU TRÚ TẠI  

CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 

(Ban hành theo Công văn số             /TCDL-KS ngày       tháng 4 năm 2020) 

 

STT Tên khách 
Quốc 

tịch 

Số hộ 

chiếu 

Ngày nhập 

cảnh vào 

Việt Nam 

Tên CSLTDL đón 

khách 

Ngày nhận 

phòng 

Khách có nhu cầu rời 

Việt Nam 

Điểm xuất 

phát từ 

Việt Nam 

Điểm đến 

tại nước 

ngoài 

1         

2         

…         

X  
 

 

 

 
 Y  Z  

 

 

                 Người lập biểu                                                                                         Thủ trưởng đơn vị 
 

* Ghi chú: X là tổng số khách nước ngoài tại các cơ sở lưu trú; 

Y là tổng số cơ sở lưu trú đón khách; 

Z là tổng số khách có nhu cầu rời Việt Nam. 

MẪU 
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