
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TH! XA CU'A LO JJc  1p - Tir do -Htnh phüc 

So /L1BND-VH Ci'ca Lô, ngày tháng 8 nám 2021 

V/v tip tçic tir dánh giá an toàn 

Covid-19 trong các CSLT du ljch 

Kinh g11i: 

- Các phông, ban, don vj lien quan, 

- Các co si lu'u tilt du ljch trên da bàn, 

- UBND các phung. 

Thirc hin Cong van s 942/SDL-QLLH ngày 30/7/2021 cüa Si Du ljch 

Ngh An v vic tip tiic dánh giá, cp nht bàn d an toàn Covid -19, UBND thj 

xâ Cira Lô yêu cu chü các các phông, ban don v lien quan, UBND các phu?ng, 

các co s hxu trü du lch thirc hin nghiêm các ni dung sau: 

1. Chü tch UBND các phithng tip tiic chi dto, tang cu'O'ng cong tác kim 

tra, dOn dc, hiirng dan, yêu cu CC co sâ luu trii du ljch trên dja bàn dãng k Va 

tr dánh giá an toàn Covid -19 trong tInh hInh mâi trên h thng 

https://safe.tourism.corn.vn. Sir dçtng thông tin, dtr lieu trên h thông 

https://antoancovid.vnldashboard3/5  1 d trin khai, rà soát các Co si luu trü du 

ljch chua thrc hin dánh giá an toàn Covid-19 trên dja bàn. 

2. Di vâi các co si luu trili du lich có rüi ro không an toàn, yêu câu các Ca s 

däng nhp vào tài khoàn dà dãng k trên h thng https://safe.tourism.com.vn. d rà 

soát, hoàn thin 15 tiêu chI an toàn hang ngày d nâng cao miirc d an toàn, phông 

chng djch bnh. 

3. Di vii các co sâ luu trü chua tr dánh giá an toàn, yêu cu ca s& khn 

truang tin hành dàng nhp vào tài khoàn dä dAng k trén h thng 

https://safe.tourism.com.vn. hoàn thin dñ 15 tiêu chI dánh giá an toàn hang ngày. 

4. Di vi các co s& lu'u tilt du 1ch chua dang k tài khoân d khai báo an 

toàn, khân truong truy cp h thng https://safe.tourisrn.corn.vn.trin  kkiai dàng k 

tài khoàn và thrc hin dü 15 tiêu chI dánh giá an toàn hang ngày. 

Trong qua trInh däng k, khai báo mirc d an toàn Covid-19, các co sO' lu'u 

trü cO khó khän vuàng mc, lien h trrc tip vOl Ong Trn Trung Dirc — Chuyên 

viên PhOng Quàn 1 LI hành, SO Du ljch Nghê An, din thoai 0917229585, 

ernai1:ducsd1nagmai1.com d du'gc huOng dn và giài dáp 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

bang Van Phüc 

No'i nhân: 

- Nhu' trên; 
- Chñ tjch, Các PCT Thj xä; 
- Lu'u: VT,VH. 

Nhn duçc van ban nay, yêu cu thu tru&ng các phông, ban, dan vj lien quan, 

Chü tjch UBND các phrnmg, chü các co so' lu'u trü du ljch nghiêm tue thirc hin./ 
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