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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SDL-QLDL                           Ninh Bình, ngày      tháng 8  năm 2021 

 

  

                                    

                              

                                  Kính gửi:  

 - Hiệp hội du lịch tỉnh; 

 - Ban quản lý các khu, điểm du lịch; 

 - Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. 
 

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát 

mạnh, lây lan nhanh và gây tử vong cao tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt 

Nam, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây rất nhanh, đã lan rộng ra nhiều 

địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó 

lường. Đặc biệt dịch đã lan rộng vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với số người nhiễm cao, gây 

tổn hại lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 

3078/BVHTTDL-VHCS ngày 26/8/2021 và UBND tỉnh tại văn bản số 

512/UBND-VP6 ngày 13/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Du 

lịch yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy 

định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh, nhất 

là hướng dẫn chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực du lịch. (các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh được cập nhật 

thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở Du lịch). 

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Rà soát tất cả các du 

khách đang lưu trú tại đơn vị, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ 

quan chức năng các trường hợp khách đến từ các ổ dịch do Bộ Y tế công bố để 

tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly y tế theo quy định.  

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch theo quy 

định, khai báo lưu trú, khai báo y tế đối với khách theo quy định. Đảm bảo cơ sở 

vật chất kỹ thuật, điều kiện kinh doanh và các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19 của trung ương và của tỉnh. 

Đối với 9 khách sạn được quyết định thành lập làm khu cách ly y tế tập 

trung phòng, chống dịch: rà soát, siết chặt việc quản lý, giám sát hoạt động liên 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

hoạt động du lịch 
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tục 24/24, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong thời gian khách lưu 

trú, cách ly tại khách sạn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan để lây nhiễm 

chéo dịch bệnh trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng. 

3. Các đơn vị tiếp tục đăng ký và khai báo hàng ngày an toàn Covid-19 tại 

địa chỉ https://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn quốc gia theo 

chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch Covid-19. 

4. Đề nghị Hiệp hội du lịch Ninh Bình tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu hội viên chủ động thực hiện nghiêm nghị 

quyết số 86/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của các cấp, các 

ngành về phòng, chống dịch Covid-19. 

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh thông báo kịp thời đến số điện thoại 

đường dây nóng của Sở Y tế: 1900 9095 để có hướng dẫn cụ thể. 

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung 

trên./. 
  

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Bùi Văn Mạnh 
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