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                 Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid - 19, trong thời gian qua các cấp, 

ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch 

trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở triển khai thực hiện 

nghiêm túc còn một số cơ sở, đơn vị chưa thực sự chủ động, quan tâm chỉ đạo, 

đôn đốc.  

Để công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong lĩnh vực du lịch trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo, Sở Du lịch yêu cầu các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch. 

Tăng cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là với nguy cơ dịch bệnh; nêu cao 

trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

2. Thực hiện việc đánh giá và triển khai nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá mức 

độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu 

trú, doanh nghiệp lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh của UBND 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 06/12/2021. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch cho khách; chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng 

chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện “Thông điệp 5K: 

Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ 

Y tế. 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quảng 

bá trên nền tảng mạng xã hội, bán dịch vụ online, thanh toán trực tuyến (không 

dùng tiền mặt)... hướng dẫn thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19  
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QRCode và treo/dán các mã QR Code được cấp kèm theo hướng dẫn tại tất cả 

các cổng/cửa ra vào; bố trí nhân viên hướng dẫn, giám sát việc thực hiện việc 

quét mã QR Code khi ra/vào cơ sở.  

5. Giao Phòng Thanh tra và các Tổ kiểm tra Covid-19 của Sở tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên toàn địa bàn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Sở Du lịch đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm các văn bản: Công văn 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của 

UBND tỉnh; Văn bản số 3529/SYT-NVY ngày 16/12/2021 của Sở Y tế)./. 

   

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để ph/h); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh; 

- Các cơ sở kinh doanh du lịch; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Bùi Văn Mạnh 
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