
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-QLDL Tây Ninh, ngày       tháng 5 năm 2019 

V/v khuyến cáo đi du lịch đến Ấn Độ   

 

Kính gửi:  

- Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh; 

- Công ty TNHH Du lịch Tây Ninh Việt.  

 

Thực hiện Công văn số 592/TCDL-LH ngày 03 tháng 5 năm 2019 của 

Tổng cục Du lịch về việc khuyến cáo đi du lịch đến Ấn Độ. Theo nội dung công 

văn, ngày 24/4/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo một tổ chức 

khủng bố (tên là Jaish-e-Mohammed) có trụ sở tại Pakistan đã gửi thư tới nhà 

chức trách quản lý đường sắt của Ấn Độ đe dọa sẽ gây nổ tại các nhà ga đường 

sắt tại bang Punjab, Rajasthan, Uttarakhand và phía tây bang Uttar Pradesh của 

Ấn Độ. Hiện các lực lượng chức năng Ấn Độ đang tăng cường công tác an ninh 

tại các địa điểm nêu trên. 

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Tây Ninh yêu cầu các công ty lữ hành quốc tế: 

- Cân nhắc việc tổ chức tour cho khách du lịch đến Ấn Độ trong thời 

gian này. 

- Khuyến cáo khách du lịch đang du lịch tại Ấn Độ nên tránh đến các địa 

điểm tập trung đông người, nhạy cảm, theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức 

năng địa phương để đảm bảo an toàn. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình chính trị tại Ấn Độ để tổ chức các 

chương trình du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. 

- Thông báo cho du khách về số đường dây nóng bảo hộ công dân của 

Đại Sứ quán: +919971257204; Tổng đài bảo hộ công dân: +84 981 848484. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

Trân trọng ./. 

 

   Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BGĐ Sở:  

- Lưu: VT, QLDL.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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