
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:        /TTr - SDL                   Ninh Bình, ngày       tháng 11 năm 2021 
                          

TỜ TRÌNH 

về việc cho phép mở cửa hoạt động  

các khu du lịch, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh 
                                  

                           

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

                                    

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 

2021 và năm 2022. 

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các địa phương 

lân cận; nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức 

khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội, sau khi thống nhất với Sở Y tế, Sở 

Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét: 

1. Cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, di tích mở cửa, hoạt động từ 

6h00 ngày 15/11/2021 đón khách du lịch trong tỉnh (những người đang sinh 

sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình). 

2. Yêu cầu các khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

tổ chức hoạt động đón khách du lịch phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện 

pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

3. Giao Sở Du lịch phối hợp với Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh, tham 

mưu việc thí điểm tổ chức đón khách du lịch từ tỉnh ngoài thông qua chương 

trình du lịch khép kín, an toàn do doanh nghiệp du lịch tổ chức vào thời điểm 

thích hợp; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-

19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 tỉnh xem xét, ban hành để triển khai thực hiện. 

Sở Du lịch kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đ/c Trần Song Tùng - UVBTVTU,  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Văn Mạnh 
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