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Kinh grii:

- Cdc s6, ban, nganh;

- IIBND huyQn, thi xd, thanh ph6

UBND tinh nhan dugc c6ng v5n sti 165/BVHTTDL_TCDL ngdy
l5l0ll2o21 cria B0 v6n h6a, Thti thao vd Du lfch v6 viQc d6m b6o c6c hopt o**
du lich trong dip Ttit Nguy€n d6n Ten suu 2021. v6 viQc ndy, uBND tinh c6 y
ki6n nhu sau:

L. cdc sd, ban, nganh vd UBND c6c huyQn, thi xE, thanh ph6 theo chric
,619, nhiQm w va pham vi qu6n ly iluqc phan c6ng c6 tr6ch nhiQm thgc hiQn
c6c biQn ph6p ac aam b6o hopt dOng du lich trong dip T6t Nguy6n d6n Ten suu
202r tron ilia ban tinh dugc vui tuoi, ldnh mpnh, an todn tuyQt dtii theo huong
dan, ycu cAu cria BQ vdn h6a, Thti thao vd Du lich tpi c6ng v6n tr6n vd chi thi
so otlct-uBND ngey 05/0112021 cta UBND tinh. Luu f: viQc t6 chric c6cld,
hQi, hopt dOng du lich ph6i ctuqc thgc hiQn theo quy dinh cria ph6p luQt vd chi
dgo cria c6p c6 th6m quyan vd c6ng t6c phdng ch6ng dich bgnh covid_l9; dam
b6o trpt tp an todn giao th6ng, an ninh tr0t ty; y6u cau c6c co s6 luu tr[, kinh
doanh dich vq, du lich ph6i chudn bi dAv dri co s0 vQt chdtdieu kiQn can trritit ae
phUc vp kh6ch du lich vi s5n sdng phdng, chdng dich bQnh.

2. Giao S& Du lich:

- chir tri, phiii hgp v6i se y tti vd c6c s6, ngdnh, trBND c6c huyQn, th! x5,
thdnh pho pho bi6n c6c nQi dung, quy ilinh vc to chirc ra, hoi, hopt $0nc du rich
an todn d6n c6c doanh nghiQp, t6 chric, c6 nh6n ri6n quan bitit, thyc hiQn; rt6ng
thdi, ki6m tra, y6u c6u c6c co s0 ruu tru du lich, co s6 kinh doanh vd dich v.u du



lich tr6n dia ban tinh thyc hiQn nghi Am cdc y6u cAu v0 ch6t lugng dich v9, gif

dich w vd cdc biQn ph6p phdng, ch6ng dich bQnh Covid-l9, klp thdi ph6t hiQn

vd xtr lf nghiOm c6c hdnh vi vi pham (n6u c6);

- TOng hsp, b6o c6o nhanh ktft qu6 phuc vg khSch du lfch dip Ttit v6

UBND tinh vd T6ng csc Du lich tru6c ngey L5lOZl2021 (Mung 4 TAll.
(E{nh kdm c6ng vdn s6 165/BVHTTDL-TCDL ngdy 15/01/2021 cila B0

Vdn h6a, ThA thao vd Du llch)

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Chri tich UBND tinh (b5o c6o);
- C6c Ph6 Cht tich UBND tinh;
- Lenh etao VP.UBND tinh;
- C6c phdng: KT, TH;
- Luu: VT+HN, NN.4<1
X.I{Ai, DI69-DulichT et.doc, P agc 2, WO l2bzl
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

      
Số:            /BVHTTDL-TCDL 

V/v đảm bảo các hoạt động du lịch  

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

         Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

  

 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 

12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo 

đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nhằm 

chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán, góp phần 

quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

1. Tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

các hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo du 

khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Việc tổ chức các lễ 

hội du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý giao thông, đảm bảo an toàn đối 

với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt giám sát không cho phép 

các phương tiện giao thông không đủ điều kiện lưu hành chuyên chở khách du 

lịch.  

3. Chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch:  

- Đề nghị các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du 

lịch trên địa bàn chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du 

lịch trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và 

điều kiện cần thiết để phục vụ du khách.  

- Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế; tham gia, đăng ký và khai báo an 

toàn COVID-19 hàng ngày theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL 

ngày 09 tháng 11 năm 2020 để đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn 

COVID quốc gia. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch 

đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các cơ sở lưu trú, hoạt 

động lữ hành, hướng dẫn viên…, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.  
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- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021.  

- Báo cáo nhanh kết quả phục vụ khách du lịch dịp Tết về Tổng cục Du lịch 

trước ngày 15 tháng 02 năm 2021 (mồng 4 Tết) qua địa chỉ email: 

huyenvnat79@gmail.com.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Văn phòng TW Đảng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Các Sở: Du lịch, VHTTDL, VHTTTTDL; 

- Lưu: VT, TCDL (138). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

                  
 

 

 
 

 Nguyễn Văn Hùng  
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