
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 10  năm 2021 

 

  

                                    

                              

                       Kính gửi:  

                                              - Hiệp hội du lịch tỉnh; 

                                              - Các ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch; 

                                              - Các đơn vị kinh doanh du lịch. 

 
 

Thực hiện văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch; Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn 

tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính 

phủ; Công văn số 246/BCĐ-VP6 của UBND tỉnh và các văn bản, hướng dẫn về 

việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình 

hình thực tế. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch và cấp độ dịch 

Covid-19 của tỉnh và các địa phương trên cả nước để tổ chức thực hiện. 

2. Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Bộ Y tế. Triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh (bao gồm các hoạt động tự tổ chức xét nghiệm Sars-Cov-2 ngẫu nhiên cho 

nhân viên, người lao động định kỳ 10 ngày/lần...). 

3. Có kế hoạch quản lý khách, thực hiện khai báo y tế kịp thời đầy đủ, đặc 

biệt các khách đến từ vùng dịch cấp độ cao hơn (không tiếp nhận các khách 

hàng đến từ vùng dịch cấp độ 2 nhưng chưa tiêm đủ 02 liều vắc – xin, vùng dịch 

cấp độ 3, cấp độ 4, vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp). Tạm dừng hoạt động các 

dịch vụ trong cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, 

xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử, bi-a.  

V/v triển khai quy định tạm thời “Đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt 

động du lịch” 
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4. Cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn 

COVID19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ 

thống an toàn COVID quốc gia.  

5. Thường xuyên hướng dẫn và phổ biến cho người lao động và khách du 

lịch thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ “Thông điệp 

5K”, thực hiện x t nghiệm y tế theo quy định. Quản lý khách hàng theo mã QR-

Code. 

Sở Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm 

túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý du 

lịch tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

(Gửi kèm Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình)./. 
  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ VHTT&DL (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để ph/h); 

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

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Bùi Văn Mạnh 

 

http://safe.tourism.com.vn/
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