UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

355

/SVHTTDL-DL

V/v tăng cường phòng, chống dịch
COVID - 19

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Các khu, điểm du lịch;
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Văn bản số 1795/UBND-VX1 ngày 29/03/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID - 19, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa
bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1.Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, chỉ
đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn
thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID – 19.
2. Yêu cầu các khu, điểm du lịch, 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 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số
290/SVHTTDL-DL ngày 24 tháng 3 năm 2021 để đảm bảo việc kết nối với hệ
thống an toàn COVID quốc gia.
3. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động
tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe
cho du khách, cán bộ, nhân viên và người lao động trong ngành Du lịch.
Nhận được công văn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa
phương, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, QLDL.
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