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                                  Kính gửi:   

 - Các cơ sở kinh doanh du lịch; 

 - Hiệp hội du lịch tỉnh. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với hoạt động các các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các khu, 

điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Du 

lịch đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động đánh giá các 

tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động dịch vụ 

du lịch của đơn vị mình, đảm bảo các tiêu chí theo quyết định của UBND tỉnh và 

chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình. Chủ động xây dựng Kế hoạch 

phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở và tổ chức ký cam kết đảm bảo thực hiện 

và duy trì các tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

2.  Giao Thanh tra Sở và Tổ kiểm tra an toàn, phòng chống Covid-19 của 

Sở tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở kinh 

doanh trong lĩnh vực du lịch; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định, 

phòng, chống dịch bệnh theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm 

quyền xử lý đúng quy định. 

3. Đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

trong hoạt động kinh doanh du lịch.                                  

Sở Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm: Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh; mẫu cam kết và Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở)./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Bùi Văn Mạnh 

 

V/v triển khai bộ tiêu chí đánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trong 

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 
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