
 
 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý các khu, điểm du lịch; 

- Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 

Sau thời gian triển khai các giải pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh 

thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi động tại nhiều địểm du lịch, ngành du 

lịch đang dần phục hồi. Tuy nhiên, để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn, 

an ninh, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch... tại khu, điểm du lịch 

và các cơ sở dịch vụ du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, đẩy nhanh tốc 

độ phục hồi du lịch trở lại. 

Thực hiện Công văn số 359/UBND-VP5 ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ  

lễ 30/4 – 01/5/2022. Sở Du lịch đề nghị Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy 

chữa cháy, quy định về ứng xử văn minh du lịch tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện 

đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 hằng ngày trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

du lịch Việt Nam an toàn. 

2. Nghiêm chỉnh thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm 

yết; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành theo quy định của pháp luật; không chèo 

kéo, nài ép khách du lịch mua hàng, sử dụng dịch vụ. Tập trung công tác chỉnh 

trang cơ sở vật chất kỹ thuật, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ du khách. 

3.Tập trung công tác tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Ninh 

Bình, tuyên truyền quy định ứng xử văn minh du lịch của tỉnh tới du khách; xây 

dựng các chương trình kích cầu, khuyến mại du lịch đảm bảo an toàn, chất lượng 

dịch vụ. 

Sở Du lịch trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (để p/h); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Hiệp hội Du lịch (để p/h); 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Phạm Duy Phong 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 
 

Số:      /SDL-QLDL 
V/v bảo đảm an ninh, an toàn  

trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 

30/4 – 01/5/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng 4 năm 2022 
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