
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND - VP5 
V/v mở cửa hoạt động các 

khu du lịch, điểm du lịch, di 

tích trên địa bàn tỉnh 

                      

          Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2021 

 

                         Kính gửi:  

 - Các sở: Du lịch, Văn hoá và Thể thao, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

 - UBND các huyện thành phố. 

  

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 

09/11/2021 về việc cho phép mở cửa hoạt động các khu du lịch, điểm du lịch, di 

tích trên địa bàn tỉnh (Tờ trình kèm theo), tại Phiên giao ban Lãnh đạo UBND 

tỉnh ngày 12/11/2021 đã thống nhất như sau: 

1. Đồng ý các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh được mở cửa 

đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm 

việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình) kể từ 6h00 ngày 15/11/2021. 

2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Y tế, 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các các khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức hoạt động đón khách du lịch nhằm đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân, đồng thời tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 - Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động du lịch của tỉnh 

trong thời gian tới theo nội dung Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/10/2021 

của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối 

năm 2021 và năm 2022./. 

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

- Lưu VT, VP5, các VP; 
NN _ VP5_ CVUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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