
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    290      /SVHTTDL-DL 

V/v đôn đốc, kiểm tra việc đăng ký và tự 

đánh giá an toàn COVID -19 của các cơ sở 

lưu trú du lịch trên địa bàn 

Hà Tĩnh, ngày  24     tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố 
 

Thực hiện Văn bản số 1531/UBND-VX ngày 19/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc xin ý kiến về việc đôn đốc việc đăng ký và tự đánh giá an toàn 

COVID -19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương chỉ 

đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Cho đến thời điểm hiện nay, Hà Tĩnh mới chỉ có 20/304 cơ sở lưu trú 

thực hiện việc kết nối hệ thống an toàn COVID -19 quốc gia và thực hiện báo 

cáo được 118 lần kể từ khi Sở triển khai thực hiện (có các danh sách cụ thể kèm 

theo). Đề nghị các địa phương tiếp tục hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên 

địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo các bước: 

- Truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản theo 

hướng dẫn trên website; 

- Đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong 

tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu 

trú du lịch” có trong hệ thống. 

Trong quá trình tự đánh giá an toàn COVID-19, các cơ sở lưu trú du lịch có 

khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với ông Trần Quang Huy, điện thoại: 

0906.150.276, email: titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn và giải 

đáp. 

2. Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc kết nối 

hệ thống an toàn COVID -19 quốc gia và thực hiện báo cáo hàng ngày về tình 

trạng an toàn của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn lên hệ thống. Tuyệt đối 

không được để các cơ sở không đảm bảo an toàn thực hiện đón khách. Kết quả 

thực hiện đề nghị địa phương tổng hợp báo cáo về cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trước ngày 8/4/2021 để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nhận được Công văn, đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc 

- Lưu: VT, DL; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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