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BÁO CÁO 
Tình hình kiểm tra công tác phòng chống dịch Corona tại các cơ sở lưu trú 

 

Trong thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các ngành 

chức năng liên quan của thành phố Hội An và có sự hỗ trợ của Thanh tra Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

du lịch trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các quy định của pháp luật và  

thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Tỉnh, Thành phố phòng, chống dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.  Phòng Văn hóa và 

Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra như sau: 

Vào lúc 14h30 ngày 06/02/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham gia 

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tại các cơ sở lưu trú: Homestay Ly Phúc: chủ cơ 

sở Lê Thị Thu Ly, địa chỉ 28/1 Trần Nhân Tông, Homestay Bông Lúa: Chủ cơ sở 

Phạm Văn Hà, địa chỉ 171 Cửa Đại, Cẩm Châu; Homestay Chuột Đá: Chủ cơ sở, 

địa chỉ 15 Ngô Quyền, Hội An. 

 Tại Homestay Chuột Đá: Theo số liệu khai báo khách có quốc tịch Trung 

Quốc lưu trú vào tối ngày 05/02/2020 của Công An: 13 khách; theo số liệu khai 

báo khách lưu trú có quốc tịch Trung Quốc tại cơ sở vào tối ngày 05/02/2020: 13 

khách. Tại thời điểm kiểm tra tất cả 13 khách có quốc tịch Trung Quốc đã trả 

phòng, không còn lưu trú tại cơ sở. 

Tại Homestay Bông Lúa: Theo số liệu khai báo khách có quốc tịch Trung 

Quốc lưu trú vào tối ngày 05/02/2020 của Công An: 27 khách. Khi đoàn đến kiểm 

tra thì không làm việc được với chủ cơ sở (chủ cơ sở đi vắng) và được nhân viên lễ 

tân báo cáo không có khách có quốc tịch Trung Quốc lưu trú tại cơ sở. 

Tại Homestay Ly Phúc: Theo số liệu khai báo khách có quốc tịch Trung 

Quốc lưu trú vào tối ngày 05/02/2020 của Công An: 12 khách. Theo báo cáo của 

ông Văn Thành Danh khách lưu trú có quốc tịch Trung Quốc tại cơ sở vào tối ngày 

05/02/2020: 24 khách (Ông Văn Thành Danh là người được bà Lê Thị Thu Ly cử 

làm việc cùng đoàn kiểm tra do bà Lê Thị Thu Ly – chủ cơ sở đi vắng, đồng thời 



ông Văn Thành Danh cũng là Nhân viên của Công ty TNHH Tầm Cao Mới). Tại 

thời điểm kiểm tra không có khách có quốc tịch Trung Quốc lưu trú tại cơ sở. 

Qua kiểm tra, làm việc với Ông Văn Thành Danh, đoàn đã phát hiện hành 

vi sau: Công ty TNHH Tầm Cao Mới có trụ sở tại 267 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, 

do ông Trần Nguyễn Duy An là giám đốc, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thực 

hiện dịch vụ làm thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài, đã có 

hành vi liên kết với Homestay Ly Phúc và Homestay Bông Lúa khai báo khống 

khách có quốc tịch Trung Quốc lưu trú tại cơ sở nhằm mục đích thực hiện dịch vụ 

gia hạn visa cho khách có quốc tịch Trung Quốc trong thời gian gần một tháng trở 

lại. Cụ thể: Công ty TNHH Tầm Cao Mới cung cấp thông tin của khách có quốc 

tịch Trung Quốc để 02 cơ sở homestay này khai báo khách lưu trú hằng đêm qua 

phần mềm quản lý người nước ngoài do ngành Công an đang trực tiếp quản lý 

nhưng thực tế không có khách lưu trú tại hai cơ sở homestay cũng như không có 

mặt tại Hội An. Trường hợp này đã được lập hồ sơ chuyển Thanh tra Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quảng Nam xử lý vi phạm hành chính.  

Ngày 07/02/2020 (Thứ Sáu) kiểm tra Khách sạn ANIO, Khách sạn Lasenta, 

khách sạn Cococha, khách sạn Hoài Niệm, Khách sạn Allegro Hội An, BTDL Hiền 

Duyên, Homestay Quỳnh Châu. Ngày 10/2/2020 (Thứ Hai) Kiểm tra Homestay 

Nhà Đỏ, BTDL Vườn Nghé, Khách sạn Hội An Travel Lodge. Các cơ sở này đảm 

bảo thực hiện đúng các quy định về khai báo khách Trung Quốc lưu trú tại cơ sở; 

không phân biệt, kỳ thị với khách Trung Quốc; có bố trí nước rửa tay diệt khuẩn, 

đeo khẩu trang (cả nhân viên và du khách). Riêng trường hợp Homestay Nhà Đỏ 

(tại Tổ 3, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu do ông Lê Đức Hùng là chủ cơ sở), 

theo danh sách khai báo khách lưu trú được in ra từ phần mềm quản lý của ngành 

Công an vào tối ngày 09/02/2020 tại cơ sở này có 22 khách có quốc tịch Trung 

Quốc lưu trú. Qua kiểm tra thực tế không có khách quốc tịch Trung Quốc lưu trú 

tại cơ sở, chủ cơ sở đã tạm đóng phòng, không đón khách trong thời gian dịch 

bệnh. Chiều ngày 10/2/2020, Đội An ninh thuộc Công An TP đã mời chủ 

Homestay đến làm việc (vợ, chồng và con gái) và hiện nay công an TP đang xác 

minh, làm rõ sự việc. 

Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo! 

 

                                            
                    

  

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL Quảng Nam (B/cáo); 
- Thanh tra Sở VHTTDL (B/cáo, phối hợp); 
- TT. Thành ủy, TT. HĐND-UBNDTP (B/cáo); 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam; 
- Các thành viên BCĐ chống dịch của TP; 
- Lãnh đạo phòng; các tổ; 
- Lưu VT  


