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               Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 
 

  

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở 

kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế 

và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch 

như chống giặc” với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.  

2. Chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch theo 

khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng. Các cơ sở lưu trú du lịch đón khách 

từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế cần bố trí tầng 

hoặc khu vực lưu trú và dịch vụ riêng cũng như thực hiện các biện pháp y tế dự 

phòng khác như đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, rửa tay sát khuẩn… 

 3. Tiếp tục triển khai đăng ký tự đánh giá cơ sở lưu trú du lịch an toàn 

Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-

TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công văn số 

843/SVHTTDL-QLDL ngày 27/11/2020 và Công văn số 865/SVHTTDL-QLDL 

ngày 09/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối hệ thống an toàn 

phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Nếu cơ sở nào không triển khai theo chỉ đạo 

của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với 

các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra xử lý theo quy định. 

4. Yêu cầu người lao động, khách du lịch chủ động triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế, thực hiện tốt 

thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo 

y tế; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-

BYT ngày 06/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn đeo 

khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng”. 

 5. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên 

về tình hình và các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 để mọi người chủ động, 

tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ khách sử dụng 



dịch vụ tại các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: QLDL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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