
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA \TIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc lap - Tiy do - Hnh phüc 

So: /UBND-VH Cith Lô, ngày tháng 3 nàm 2022 
V/v trin khai K hoach m cüa lai 

hoat dng du ljch cüa UBND tinh Ngh An 

KInh giri: 
- Các phông, ban, dcm v lien quail, 
- UBND các phu?ing, 
- Các t chiirc, cá nhân kinh doanh du ljch trên dja bàn. 

Thxc hin K hoch s 18 1/KH-UBND ngày 17/3/2022 cña UBND tinh Ngh An ye 
ma ci:ra 1i hot dng du ljch và dOn khách du ljch quôc tê trong dieu kin bInh thuang 
mâi, Cong van s 11 14/SYT-NVY ngày 22/3/2022 cüa S Y tê ye vic dam bào y  tê dê 
ma cüa lii hoit dng du ljch trên dja bàn tinh Ngh An; UBNID thj xa Cüa Là yêu câu các 
phàng, ban, dcin vj lien quan, UBNID các phuang, các to chüc, cá nhân kinh doanh du ljch 
tren dja bàn thi xà Cüa Là thirc hin t& mt so n)i dung dê m& cüa hot dng don khách 
du lich trên dja bàn thi xä nhu sau: 

1. Phông Van hóa — Thông tin 
- Là Ca quan dâu mi phi hap vai các phOng, ban, ngành don vj lien quan và UBNID 

các phuang t chi'rc tuyen truyn, trin khai và kim tra vic thirc hin Kê hoch dam báo 
an toàn, hiêu qua. 

- T chat các hott dng tuyên truyn, quãng bá, kich cu du ljch trong và ngoài tinh. 
- Thrnmg xuyên theo dOi, giám sat, kim tra các co' sa kinh doanh du ljch v vic 

thirc hin don, phyc viii khách du ljch dam bào an toàn trong diu kin bInh thmmg mài. 
- Chü tn, phôi hap vai các don vj lien quan t chirc khào sat, kim tra thrc tê cOng 

tác chun bj dOn khách dam bào an toàn phOng, cMng dch COVff- 19 ti các dim tham 
quan, co s kinh doanh djch vii du lch trên da bàn thj xã. 

- Tham mixu tO chüc các hot dng van hOa, van ngh, th dye th thao xuyên sut 
näm du lich 2022. 

- Phôi hap vai các phuô'ng chi do, tuyen truyn, 4n dng các khách sn, nhà hang 
nàng cap co s& vt chat, h tang djch vii du ljch, ngun nhân lirc, phát trin san phm du 
ljch, nãng cao chat luçmg djch vti sn sang phiic vi ma cüa li hot dng du lch. 

2. Phông Y tê 
- Triên khai huang dn the co sa kinh doanh du ljch các diu kin v an toàn phOng, 

chông djch; huo'ng dn các co sa luu tn du ljch thcrc hin tçr xét nghim nhanh CO\TID 19 
khi khách lu'u trü tai co sa. 

- Tiêp tçtc tO chrc tnin khai tiem phOng COVID- 19 cho nguai dan yà nguO'i lao dng 
trong ngành du ljch dáp img yeu cu phOng, chng djch (các lao dng hot dng trong 
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ngành du ljch, djch v It nht phài tiêm dü 02 müi vacin trâ len). Hung dn M chirc tiêm 
phông COVID- 19 khi khách có nhu cu khi di du ljch ti dja bàn. 

- Cin cir tren kt qua dánh giá cp d djch bnh cüa mi dja phuang, khu virc dj kiên 
cung cp djch vi km trü, tham quan, vui choi, giái trI... triên khai các hot dng du ljeh phü 
hgp trong diu kin bInh thu&ng mói, dtng thñ cn có kê hotch dáp irng vâi các diên biên 
djch bnh COVID- 19 có th xáy ra trong qua trInh mó' cira don khách du ljch nhäm dam 
bào an toàn cho khách du ljch và cong dng. 

- Huàng dn chuyên mon k thut v giám sat, diêu tra, xü l và each ly các 
trrn1ng hçip phát hin ducmg tInh vâi SARS-CoV-2 tui cc si lu'u trü, nhà hang và các 
dim tham quan. 

- Ph& hçp vi các phOng, ban, nganh, dcn vi lien quan và các phuOng chuân bj các 
phucxng an each ly y t& xü l rüi ro trong tnrng hqp bing phát djch, nhât là dOi vi các 
chüng vi rut bin th mdi. 

- Phi hçip vth các phOng, ban, ngành, dcin vj lien quan theo döi, giám sat, kiêm tra 
các Ca s kinh doanh du lch v vic thrc hin dOn, phic v khách du ljch bào dam an toàn 
trong diu kin bIrth thu6ng mó'i. 

3. Trung tam Y t 
- Triên khai huàng dn các ca si kinh doanh du ljch the diêu kin ye an toãn phOng, 

chng djch; hung dn các co si hru trü du ljch thirc hin tir xét nghim nhanh COVID-19 
khi khách km tri tai ca s. 

- Tiêp tçic dy nhanh tin d tiêm vacin phOng COVID- 19 cho ngui dan trong d 
tui chi djnh, k cà các di tuçlng i dja phuong khác v sinh sOng trên dja bàn; khân 
truclng hoàn thành vic tiêm mQi b sung theo k hotch, dam bão tiêm chüng an toãn theo 
các quy djnh và hiing dn cüa B Y t. 

- Dy mnh cong tác truyn thông, lien tçic duth nhiu hInh thirc, da phuang tin 
(truy&n hmnh, báo chI, mng xä hi, h thng ba truyn thanh các phumg...) nhm nâng 
cao thirc cüa nguñ dan, các dim tham du Ijch, cci si luu trü, nhà hang.. .không chü quan, 
không hoang mang cüng nhu hiu dung va tuãn thu vii các bin pháp phOng chng djch 
frên dja bàn. 

4. Trung tam Vn hóa — The thao và Truyn Thông 
- To chüc tuyên truyên Kê hoch m cira lti hot dng du ljch ci:ia tinh và các 

van bàn triên khai cüa thi xà. 
- Triên khai thic hin các hot dng van hóa, van ngh, th thao phic vi näm du 

lich. Xây dirng di ngü huàng dn vien, thuyt minh viên phiic vii nàm du ljch và ti 
các di tIch, danh thàng, the dim du 1ch trén dja bàn. 

- Chü trI ni dung thông tin, hInh ành và in tn các tp gp giii thiu các dim 
den tai  Cira Là vàcác vüng phi cn dé giâi thiu cho du khach tham quan. 

- Chi do, diêu hành TO tu van du ljch hot dng hiu qua, h trq, cung cap thông 
tin tao thuân 1i cho du khách. B6 trI them nhân l'çrc, phuo'ng tin cho T tu van dê 
triên khai huóng dn du khách tham quan các dim dn du ljch. 
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- Xây dirng phóng s%r, cp nhât dy dü các van ban, chü truong chi do du ljch d 
tuyên truyn kjp th?ii và hiu qua. 

5. Cong an thl xã, Ban Chi huy Quân si thj xã, Don Biên phông cfra khãu Cáng 
Cü'a Lô — Bn Thüy 

Theo chtrc nàng, nhim v, quyn hn dugc giao thrc hin t& các ni dung sau: 
- Tto diu kin thun igi cho du khách, doanh nghip du ljch trong các thU tiic lien 

quan theo quy djnh; phi hap h trçY dam bão an toàn, an ninh, trt tçr cho khách du ljch 
trong qua trInh tham quan du ljch trên dja bàn. 

- Hrnng dn thU tçic khai báo y t di vâi ngirO'i nurc ngoài nhp cãnh, bão dam lien 
thông dü lieu PC-COVID, to thun lçii cho vic khai báo cUa khách cong nhu cong tác 
theo dOi y t& giám sat, truy vt ngii?i nhâp cành. 

- Sn sang các phuang an phyc vii cong tác phàng, cMng dch theo clii do cUa tinh, 
Ban chi dto phàng chng djch COV1D- 19 thj xà. Phi hap vi ngành y tê và các ben lien 
quan chun bj sn sang dja dim, phuang an each ly y t trong tnthng hcip cn thit. 

- PMi hap vii các phàng, ban, ngành, dan vj lien quan theo dOi, giám sat, kiêm tra 
cac ca s& kinh doanh du ljch v viêc thirc hiên don, phiic vii khách du ljch bão dam an toàn 
trong diu kin bInh thuàng mdi. 

6. Chi hôi Du ljch Cü'a Lô 
- Tuyên truyn, vn dtng các doanh nghip du ljch chun bj diu kin sn sang 

don khách du ljch trong diu kin bInh thu?mg mâi báo dam an toàn, hiu qua, dng 
thñ chi'i dng d xut các giâi pháp h trçi doanh nghip du ljch phic hèi hot dng 
san xut kinh doanh. 

- Vn dng các dan vj kinh doanh du ljch tIch circ tham gia phong trào xã hi hóa 
cOng tác tuyên truyM, quâng bá, t chUc 1 hi và các hot dng van hóa, van ngh, th 
thao d thu hUt khách du lich v vâi bin CUa Là. 

7. UBND các ph.rO'ng 
- Xây dimg k hooch ci th& chi tit d trin khai thçrc hin chU truang m& cUa li hot 

dng du ljch trên dja bàn. 
- Xây dimg các phuang an cii th& trong do cn quy djnh, lam rO trách nhim cUa dja 

phuang, ca sO' cung cp djch vii du ljch, djch vii luu trU, an ung, dc bit ca than hành 
khách trong vic giám sat, quàn 1, thirc hin cac bin pháp phOng chng djch. 

- ChU dng tuyen truyn ph bin cac quy djnh phàng, chng djch cho cac dim tham 
quan, ca sO' kinh doanh djch vi du flch  trên dja bàn theo quy djnh cUa pháp lut. 

- PMi hap vâi cac phOng, ban, ngành, dan vj lien quan theo dOi, giam sat, kiêm tra 
các ca sO' kinh doanh du ljch v viêc thçrc hin dOn, phyc vii khách du ljch bâo dam an toàn 
trong diu kin binh thuäng mO'i; kjp thO'i xU l các vk d& phat sith theo thm quyn. 

- Tuyên truyn, vn dng cãc khach sn, nhà hang nâng cap ca sO' vat  chat k5 thuat, 
chat lucmg dch vii du lch, dào to ngun nhân lrc du ljch, chun bj sn sang các diu kin 
d mO' cUa hoit dng du ljch an toan, hiu qua. 
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8. Dôi vó'i các to chfrc, cá nhân kinh doanh du ljch 
- Co sO' lint trü du ljch phãi xây dung và trin khai phuong an xü l khi co tnrO'ng hçip 

khách du ljch mc COVID- 19; quy trinh each ly, diu trj FO th the tti co sO' lint trü và 
chun bj dy dü cac diu kiên v co sO' vat cht, d dng, than lirc... theo huó'ng dan 
chuyên mon cüa cc quan y t và lien h vâi y t dia phucmg dê dugc huO'ng dan, kiêm tra. 
TruO'ng hgp FO có triu chimg trung bnh trO' len và không dáp 1mg dü diêu kin each ly, 
diêu tij tti noi km tiui phãi lien h ngay co quan y t dê duçic huo'ng dn chuyên gri bnh 
nhân dn co sO' thu dung diu frj trên dja bàn. 

- Các co sO' km tth có kinh doanh djch vçi an ung chju trách thim và duy trI các 
diu kin bào dam VSTP theo quy djnh. 

- Hi.rO'ng dn, ph biM d khách du ljch thçrc hin cac quy djnh v phông chông djch 
beth trong qua trinh lint trü, sü diing các djch vi tti co sO'. T chirc tiêm vacin müi b sung 
cho can bô, than viên va nguO'i lao dng day dü. PM biên, quán triêt, huO'ng dn nguO'i lao 
dng thçrc hin nghiêm các quy djnh phOng, cMng djch Covid- 19 cüa ngành Du ljch, 
ngàth Y t và các Co quan chirc nng. 

- PMi hçrp co quan chO'c nàng trong cong tác quãn l khách du ljch dam bào thire hin 
theo diing pháp lut Vit Nam và quy djnh cüa các dja phuong. 

- Chü dng kiêm tra, rà soát cht lucmg và du tu cãi thin, nãng cap eec sO' vt chat k5 
thuât và dich vi phuc vi khách, dáp üng các diu kin và tiêu chun hin hành. Chinh 
trang h tMng din trang trI, den led, bin quãng cáo trong và ngoài khuôn viên khách son, 
nba hang dam báo sang, sch, dçp. 

- Chü dông tuyen dyng va dao tao, Mi duOng than hrc thrn dam báo chat luçcng djch 
vii kp thO'i dáp lrng mO' cira li du ljch. 

- Trin khai các hoit dông xay dmg san phm, quãng bá, truyên thông, kIch cu du 
lich nôi dia và quôc te, kt Mi dim den; phát trin san phtm mO'i, nâng cao cht luccng san 
phm, djch vi du ljch. 

Nhn duçcc Cong van nay, yêu cu the Thu truO'ng các phOng, ban, ngành, don vj lien 
quan, Chü tjch UBND các phuO'ng, các t chCrc, cá than kinh doanh djch vi du ljch 
nghiêm tüc thuc hiên./. 

No'inhân: 

- SO Du ljch (b/c); 

- IT Thi Oy, TITHDND thi xã; 

- ChO tjch, Các PCT Thj x; 

- Nhir trên; 

- Luu: VT,V- 

TM. U( BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tiên Dung 
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