
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: 537  /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  18 tháng 05 năm 2021 

 

 

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

 

Thực hiện Văn bản số 1518/BVHTTDL-TCDL ngày 11/5/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn bản số 2895/UBND-VX ngày 14/05/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện 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.Tính đến ngày 17/5/2021, qua kiểm tra rà soát trên Hệ thống đăng ký an 

toàn Covid -19 quốc gia, Hà Tĩnh có 104/304 cơ sở lưu trú thực hiện việc kết 

nối hệ thống an toàn COVID -19 quốc gia và thực hiện báo cáo được 510 lần kể 

từ khi Sở triển khai thực hiện.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, 

đôn đốc tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn đăng ký, thường xuyên tự đánh giá 

và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Tại Văn bản số 290/SVHTTDL-DL ngày 24/3/2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm 

ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ 

sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống. 

2. Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (Mã QR được tạo ra 

trng tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn covid – 19 

thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể 

kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện rà soát, 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. Kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép 

những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid - 19 được đón và phục vụ 

khách. Kết quả kiểm tra báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

21/5/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

4. Sau ngày 21/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với 

các sở ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra việc đăng ký, thường xuyên tự 

đánh giá cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia và thực hiện các biện 



pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền tại các cơ 

sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân  

tỉnh phê bình các địa phương không thực hiện nội dung này. Đề nghị các địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL; 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 
  Lê Trần Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC TỶ LỆ ĐĂNG KÝ TỰ ĐÁNH GIÁ  

LÊN HỆ THỐNG AN TOÀN COVID-19 QUỐC GIA 

(Số liệu cập nhật đến 18h00 ngày 17/5/2021) 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG TỶ LỆ ĐĂNG KÝ 

(Cơ sở/ cơ sở) 

SỐ LẦN 

KHAI BÁO 

HÀNG 

NGÀY 

(Lần) 

GHI 

CHÚ 

1 Tp Hà Tĩnh 6/59 6  

2 Thị xã Kỳ Anh 5/66 5  

3 Huyện Nghi Xuân 8/49 20  

4 Huyện Đức Thọ 5/12 65  

5 Huyện Kỳ Anh 6/16 4  

6 Huyện Cẩm Xuyên  21/28 84  

7 Huyện Can Lộc 7/11 15  

8 Huyện Lộc Hà 6/6 28  

9 Huyện Thạch Hà  2/16 2  

10 Thị xã Hồng Lĩnh 13/13 0  

11 Huyện Vũ Quang 2/2 115  

12 Huyện Hương Khê 1/7 0  

13 Huyện Hương Sơn 19/19 166  

 Tổng cộng 104 510  
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