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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:  918 /SVHTTDL-DL 
V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các 

cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Văn bản số 4370/ UBND-VX1  ngày 11/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đối với người từ vùng có dịch đến/ về địa 

phương và Văn bản số 4420/UBND-VX1 ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19 

trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã và thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau:  

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

tỏng công tác phòng, chống dịch.  

2. Đôn đốc tất cả các cơ sở kinh doanh 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. Quán triệt với các cơ sở lưu trú 

trên địa bàn khi đón khách là người đến/về từ các tỉnh, thành phố, địa 

phương/vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg  ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ bắt buộc phải khai báo với cơ quan có thẩm 

quyền để thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày và bắt buộc phải xét nghiệm 

đủ 3 lần.  

3. Yêu cầu các cơ sở lưu trú khi tiếp nhận khách khách lưu trú bắt buộc phải 

thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và các phần mềm điện tử 

(Bluzone, tokhaiyte.vn) đối với những người có nguy cơ cao, người đến/về từ các 

tỉnh thành trong cả nước; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống 

dịch như: đảm bảo vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch sẽ; trang bị phòng hộ 

cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát 

khuẩn và đảm bảo dãn cách khi tiếp xúc; ghi chép đầy đủ thông tin của khách 

hàng (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày ) để 

phục vụ truy vết khi cần thiết.  
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4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan 

tiến hành kiểm tra đột xuất 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 trên địa bàn 

tỉnh. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo 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); 

- Sở Y tế, Công an tỉnh (để biết); 

- Ban giám đốc Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, QLDL; 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
  Lê Trần Sáng 
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