
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SDL-QLDL 

 

Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2021 

V/v mở cửa hoạt động các khu du 

lịch, điểm du lịch, di tích 

 trên địa bàn tỉnh 

 

 
 

Kính gửi:  

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; 

- Cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 911/UBND-VP5 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc mở cửa hoạt động các khu du lịch, điểm du lịch, 

di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh cho phép các khu, điểm du lịch, di 

tích trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh 

(những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình) kể từ 6h00 

ngày 15/11/2021. 

Để thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

đồng thời từng bước phục hồi, ổn định hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh 

tế-xã hội của tỉnh, Sở Du lịch yêu cầu ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ 

sở kinh doanh du lịch, tập trung triển khai một số nội dung sau: 

1. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực để tổ 

chức đón khách du lịch nội tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo chu đáo, an 

toàn. Đẩy mạnh nghiên cứu, làm mới các sản phẩm du lịch đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch trong tỉnh với chủ đề “Người Ninh 

Bình đi du lịch Ninh Bình”. 

2. Xây dựng kế hoạch hoặc phương án phòng, chống dịch Covid-19 và quy 

trình xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định. Thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở 

Y tế và Sở Du lịch. 

3. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy 

cơ dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang 

- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Hướng dẫn cho 

khách du lịch và lao động tại đơn vị tải và sử dụng ứng dụng “PC-Covid”. Nếu 

phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở 

y tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Ban quản lý các khu du lịch, điểm du lịch khi tổ chức phục vụ, đón khách 

tham quan, du lịch phải tuân thủ quy định về giãn cách, sát khuẩn, tránh tổ chức 



tham quan tập trung đông người tại cùng thời điểm; tổ chức đo, kiểm tra thân nhiệt 

và khai báo y tế đối với tất cả khách đến tham quan thông qua ứng dụng PC-Covid 

hoặc tờ khai y tế theo mẫu. 

- Các cơ sở lưu trú du lịch nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế tại phần 

mềm “Vietnam Health Declaration”, tổ chức thực hiện việc đăng ký và tự đánh 

giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn, thực hiện nghiêm 

khai báo khách lưu trú hàng ngày cho các cơ quan chức năng để tổng hợp, theo 

dõi. Những khách sạn đã được UBND tỉnh phê duyệt làm khu cách ly tập trung 

phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19.  

- Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, 

nơi tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển khách, cơ sở lưu trú du 

lịch, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Ban quản lý khu du lịch, điểm du 

lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung 

nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.  

Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh, phối 

hợp chỉ đạo, hướng dẫn các Ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh 

du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc những nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Trần Song Tùng, UVBTVTU,  

 PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- Sở Văn hóa và Thể thao;          

- UBND các huyện, thành phố; (để p/h) 

- Hiệp hội DL tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Bùi Văn Mạnh 
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