
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA LO Doe 1p - Ti do - Hnh phñc 

So /UBND-VH Cz'ca Lô, ngày tháng 5 nãm 2020 
V/v trin khai thixc hin Huàng dan 

các bin pháp phàng, chng djch Covid- 19, 
bào dam an toàn trong các c sx du ljch, dch vi 

KInh gi1ri: 

- Phông Van hóa và Thông tin thj xâ; 

- Trung tam VAn boa - Th thao và Truy&n thông thj xA; 

- UBND các phu&ng; 

- Các dim din, Ca sâ lu'u trü kinh doanh du ljch trên 

dja bàn Thj xA. 

Thirc hin Cong van s 541/SDL-QLCSLT ngày 09/5/2020 cüa Sà Du ljch 

Ngh An v vic trin khai thrc hin Hithng dn các bin pháp phông, chông djch 

Covid-19, bAo dAm an toàn trong các Co sO du ljch, djch viii. UBND Thj xA yêu cu 

cAc phông, ban ngành Thj xA; UBND các phuOng; Các co sO lu'u trt'j trên dja bàn Thj 

xA thrc hin ngay mt s ni dung sau: 

1. Phông VAn hóa và Thông tin thj xã: 

- Tham rnuu UBND thj xA van bàn chi do cAc doanh nghip, diem den, co 

sO lu'u trü du ljch và kinh doanh djch vi1 du ljch trén dja bàn trin khai thrc hicn 

Quyt dnh 473/QD-TCDL và Quy& djnh 474/ QD.-TCDL ye huOng dn các bin 

pháp phOng, chng djch Covid- 19, bAo dAm an toàn tai  các doanh nghip 1ü hành, 

khu dim dn, cci sO luu trü du ljch và kinh doanh djch v11 du ljch. 

- Phi hçp vOi cAc dan vj lien quan to chüc hs0ng dn kiêm tra, don dôc 

vic thirc hin cüa các Co sO bAo cáo tInh hInh, kt quA và nhthig khó khAn vuOng 

mc d tng hçip báo cáo SO Du ljch và UBND tinh. 

2. Trung tam VAn hóa —Th thao và Truyn thông thj xA: To chüc viêt bAi, tuyên 

tmyn ph bin ni dung Quyt dnh 473/QD-TCDL vA Quyt djnh 474/ QD-TCDL ye 

huOng din các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 trên h thng truyn thanh, cng 

thông tin din tr Th xA. Thi.xOng xuyén cp nht thông tin v tInh hInh kt quA trin 
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khai thirc hin cüa các co sâ kinh doanh du ljch trên các phing tin thông tin dai 

ching và các .n phm tuyên truyn quãng bá du ljch. 

3. UBND các phii&ng: 

- T chirc tuyên truyn trên h thng truyn thanh, chi dio các doanh 

nghip, dirn dn, Ca sâ km trü du lich và kinh doanh djch vii du ljch trên dja bàn 

trin khai thirc hin Quyt djnh 473/ QD-TCDL và Quyt djnh 474/ QD-TCDL 

v huóng dn các bin pháp phông, chéng djch Covid-19. 

- T chirc hrnrng dn kim tra, don dtc vic thc hin cüa các ca sâ kinh 

doanh, dim dn du ljch báo cáo tinh hlnh, kt qua và nhirng khó khän viâng mc 

ciLia dja phuang d thng hqp báo cáo UBND thj xà. 

4. Di vói các dim dn, Ca sâ lu'u tri kinh doanh du ljch trôn dja bàn Thj xã: 

- T chüc ph bin, huâng dn trin khai thirc hin huang dn cüa Tong 

clic du llch  gn vói các quy djnh, van bàn chi do phông ch6ng djch Covid- 19 cüa 

Trung rang, cüa Tinh cho can b, hithng dn viên và cong nhân viên trong don 

vi. Xây drng niêm yt bang thông tin hi.rOng dn an toàn, phông chng djch 

Covid- 19 ti noi don tip, các khu virc cong cong,  khu virc djch vi và trong 

phOng ngü di vâi ca sâ lu'u tri du ljch dê khách du ljch, khách dn siLr dicing djch 

vi du ljch, nguii dn lien h và lam viêc, nguai cung iLmg 4t tu, hang hóa, djch 

vii cho dcm vj, cd sà bit d thirc hin. 

- Lp phuang an báo dam an toàn phOng, chng djch Covid- 19 theo các ni 

dung Hi.rOng din cüa Tng cc Du ljch trong k hoch phc hM san xut kinh 

doanh cüa dan vj, dc bit là Cong tác chun bj diu kin co sâ vt chat (phOng 

each ly dir phông, may do than nhit, d bão h, bn raa tay, xà phOng, nuàc sat 

khun, khu trang, thüng dirng rác có n.p dty...) bão dam cho cong tác phOng, 

chng djch; b trI, phân cong lânh dao  phi1 trách, theo dOi cong tác phOng, chng 

djch Covid- 19 ciLia dan vj, 1p và cong b durang day nóng... 

- Xây dirng quy trInh phic vi khách bão dam an toàn phOng chng djch 

phiLi hçp v&i 1oi hlnh kinh doanh tai ca sa d phô bin, hi.thng dn và kiêrn tra 

giárn sat can b, cong nhân viên thirc hin. 
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- T chüc thirc hin nghiêm quy dnh không dua tin sai sir thtt, chua du'gc 

kim chüng v tInh hInh djch Covid -19 ti cci sâ kinh doanh du ljch. 

Trên day là mt s nti dung trin khai thirc hin Quyt djnh 473/ QD-

TCDL và Quy& djnh 474/ QD-TCDL v huOng dn the bin pháp phông, chng 

djch Covid- 19, bäo dam an toàn tai các doanh nghip 1ü hành, khu dirn dn, Co 

s& hru trü du ljch và kinh doanh dch vii du ljch. UBND Th xã yêu c.0 PhOng 

Van hóa và Thông tin; Trung thm Van boa - Th thao và Truyn thông thj xã; UBND 

các phtthng; các dim dn, co si km trü kinh doanh du ljch trên dja bàn Thj xa triêp 

khai thrc hin nghiêm tñc.L- 

1Vo'i izhân: 

- Nhu trén; 

- TT Thj u, TI 1-IDND Thj xä (b/c); 

- Các PCT UBND Thi xâ; 
- Luu: VT,VH4( 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

P110 CHU T!CH 

Nguyen Th1 Dung 
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