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               Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. 

    

Thực hiện Công văn số 5443/SVHTTDL – QLDL, ngày 27/12/2021 của 

sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong dịp tết 

Dương lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; nhằm đảm 

bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; tiếp tục thực hiện mục tiêu 

kép, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng 

thái bình thường mới. UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung Ương; Nghị 

Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các công điện của Thủ 

tướng Chính phủ số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 và số 1677/CĐ-TTg ngày 

04/12/2021; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước diễn 

biến của dịch bệnh. Kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ người lao động và 

khách du lịch đến/về từ các tỉnh, thành phố, từ các địa phương trong tỉnh có 

dịch. 

- Tăng cường đôn đốc, tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn 

các điểm du lịch, điểm di tích, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

quản lý, thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá sự duy trì mức độ an toàn của 

các điểm đến đã được công nhận và tổng hợp danh sách các đơn vị được công 

nhận gửi về UBND huyện (qua Phòng VHTT huyện) để tổng hợp gửi về Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông để công bố và tạo mã 

QR (theo hướng dẫn tại Quyết định số 499/QĐ-SVHTTDL ngày 09/12/2021 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch). 



- UBND các xã, thị trấn có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho 

khách du lịch; kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các điểm di tích, 

các cơ sở kinh doanh du lịch, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử 

văn minh trong du lịch. Thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây 

nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn điểm di tích, các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ du lịch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các vụ ngộ 

độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm trong dịp tết Dương lịch, trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân năm 2022; kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về 

giá, tuân thủ các quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá 

niêm yết; thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ. 

 - Các điểm du lịch, điểm di tích trên địa bàn chỉ được hoạt động không 

quá 50% công suất và phải đảm bảo khách và người phục vụ đã tiêm đủ liều vắc 

xin tối thiểu 14 ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV -2 âm tính 

trong vòng 72 giờ hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm SARS-

CoV -2 âm tính trong vòng 72 giờ; tổ chức cung cấp, tư vấn thông tin cho khách 

du lịch, bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách; bảo đảm vệ sinh môi 

trường, giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải kịp thời. Đồng thời hướng 

dẫn, hỗ trợ khách du lịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

khuyến cáo của cơ quan y tế như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi nói 

chuyện, tiếp xúc, làm việc, không tập trung đông người, khai báo y tế, thường 

xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn... 

- UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

xây dựng Kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (riêng đối với nhà hàng ăn uống du lịch 

kế hoạch và phương án phòng chống dịch Covid-19 phải được UBND xã, thị 

trấn phê duyệt). Các cơ sở lưu trú chỉ được hoạt động không quá 50% công suất 

và phải đảm bảo khách và người phục vụ đã tiêm đủ liều vắc xin tối thiểu 14 

ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ 

hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ. Các nhà hàng ăn uống du lịch hoạt động không quá 50% 

công suất 3 và phải đóng cửa trước 21 giờ 00 hàng ngày, không quá 30 

người/phòng/thời điểm và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02 m giữa các bàn ăn, 

100% người lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin và có kết quả xét nghiệm 



SARS-CoV -2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV - 2 âm tính trong vòng 72 giờ. Tiếp tục tạm dừng 

hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: 

karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử… 

Nhận được Công văn, đề nghị UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

triển khai thực hiện nghiêm túc.  

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

 - Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
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