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              Kính gửi:  

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 

  

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-CTUBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa 

bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự xã hội, bảo đảm vệ 

sinh môi trường, các quy định về quản lý giá đối với các dịch vụ tại các cơ sở 

kinh doanh du lịch; phối hợp rà soát, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các đơn 

vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm 

du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc 

ảnh hưởng tiêu cực đến khách du lịch như mất an ninh, an toàn, gian lận, ép giá, 

chèo kéo, đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, các 

lễ hội trên địa bàn. 

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, du lịch đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân 

dân và du khách; tăng cường công tác tuyên truyền cho Ban quản lý các khu di 

tích, điểm tham quan du lịch, cộng đồng dân cư giữ gìn cảnh quan môi trường 

sạch đẹp, có thái độ ứng xử văn minh lịch sự với khách du lịch.  

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch trên 

địa bàn chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 



2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp lữ hành: 

- Xây dựng chương trình du lịch phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán, gửi 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của 

Sở và website du lịch Hưng Yên. 

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, phát triển loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng 

đồng… 

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cho 

khách du lịch trong hoạt động du lịch; chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, 

của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

3. Các cơ sở lưu trú du lịch và các khu, điểm tham quan du lịch: 

- Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, cập 

nhật kịp thời diễn biến thông tin về dịch, tiếp tục triển khai thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về phòng, 

chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch ở mức độ cảnh giác cao nhất, 

không chủ quan. 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. 

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ phục 

vụ khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa hoặc thay mới các trang thiết 

bị đã hư hỏng, cũ, xuống cấp; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có 

nhằm phục vụ du khách tốt nhất. 

- Thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối 

không được tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gian lận thương mại, đảm bảo 

chất lượng, số lượng các dịch vụ trong cơ sở theo đúng quy định; không kinh 

doanh các mặt hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng; nâng cao chất lượng phục 

vụ khách du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cam kết không tham gia 

hoặc tiếp tay cho các hành vi gây ảnh hưởng khách du lịch tại các khu, điểm du 

lịch. 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất, thực phẩm phục vụ 

khách; bố trí đủ nhân lực đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra bình 

thường, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách du lịch trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán. Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực 



phẩm, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách; giữ gìn cảnh quan môi trường sạch 

đẹp, có thái độ ứng xử văn minh lịch sự với khách du lịch. 

- Tổ chức đón tiếp khách văn minh, lịch sự, chu đáo; vệ sinh, trang trí cơ 

sở sạch đẹp để tạo ấn tượng với du khách. 

4. Thanh tra Sở 

Giao Thanh tra Sở phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường 

công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch, đơn vị 

tổ chức lễ hội và khách du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: QLDL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệu 
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