
 
 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý các khu, điểm du lịch; 

- Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 363/UBND-VP6 ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Để 

bảo đảm an toàn cho các cá nhân, tập thể nhất là trẻ em trong thời gian du lịch tại 

Ninh Bình, Sở Du lịch đề nghị Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch có bể bơi, hồ nước trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống bể bơi tại đơn vị, lắp đặt biển chỉ 

dẫn, cảnh báo nguy hiểm, nội quy tại bể bơi và khu vực sông nước. Tăng cường 

công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống đuối nước cho du khách và nhân 

dân. 

2. Đảm bảo bố trí lực lượng cứu hộ trực thường xuyên tại khu vực hồ bơi 

nhất là những đợt cao điểm, ngày nghỉ lễ đông du khách. Trang bị đầy đủ các 

phương tiện, dụng cụ cứu hộ cần thiết. Kịp thời theo dõi, khuyến cáo những 

người có bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hô hấp, người say rượu không nên 

xuống tắm hồ bơi 

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch, đảm bảo công tác 

vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quy định về ứng xử 

văn minh du lịch tại đơn vị. Tập trung công tác chỉnh trang cơ sở vật chất kỹ 

thuật, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ du khách. 

Sở Du lịch trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Hiệp hội Du lịch (để p/h); 

- Các website của Sở; 

- 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 toàn, phòng, 

chống đuối nước trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng 6 năm 2022 
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