
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SDL-QLDL 
 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

phòng chống dịch Covid-19 

 

Ninh Bình, ngày    tháng 12  năm 2020 

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã có ca lây nhiễm ra cộng 

đồng tại TP Hồ Chí Minh sau 88 ngày không ghi nhận; để chủ động triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa 

bàn tỉnh, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh 

khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thông tin về dịch bệnh, tiếp 

tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, 

UBND tỉnh và Sở Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19. 

 2.  Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch; 

đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động và khách du lịch: Tổ chức 

phun thuốc khử khuẩn, trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực công cộng, 

thực hiện việc đo thân nhiệt cho khách du lịch, yêu cầu người lao động và khách 

du lịch đeo khẩu trang, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của khách du 

lịch và người lao động, thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có dấu 

diệu như: ho, sốt, khó thở… 

 3. Đối với cơ sở lư trú du lịch: Thực hiện nghiêm khai báo tạm trú hàng 

ngày của khách cho các cơ quan chức năng để tổng hợp, theo dõi và hướng dẫn 

khách lưu trú tại đơn vị khai báo y tế tại phần mềm “Vietnam Health 

Declaration”, tải ứng dụng “Bluezone”. 

 4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Du lịch, BQL 

Quần thể Danh thắng Tràng An và các đơn vị liên quan kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện của các đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

 Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú du 

lịch, kinh doanh lữ hành và các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn 

tỉnh triển khai thực hiện những nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở 

- HHDL tỉnh                      (để th/h); 

- Phòng VHTT huyện, tp 

- Lưu: VT, QLDL.CH 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Phạm Duy Phong 
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