
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:487/SVHTTDL-QLDL 

     V/v tăng cường thực hiện phòng,  

          chống dịch bệnh Covid-19  

      Quảng Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

                       

Kính gửi:  Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh 

về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị, doanh 

nghiệp hoạt động du lịch thực hiện các nội dung sau: 
 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 463/SVHTTDL-QLDL ngày 

27/4/2021, Công văn số 464/SVHTTDL-QLDL ngày 27/4/2021 về việc tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch và Công 

văn 454/SVHTTDL-QLDL ngày 26/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

về việc thực hiện các quy định cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh tại 

khách sạn. 

2. Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19: 

- Thực hiện 5 K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ - 

Khai báo y tế”, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu  trang nơi công cộng, tại các sự kiện có 

tập trung đông người, các khu, điểm du lịch, tại các trên các phương tiện giao 

thông công cộng. 

- Thường xuyên đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt của khách du lịch trong 

suốt chương trình tham quan, lưu trú khi phát hiện biểu hiện bất thường (ho, sốt, 

mệt mỏi, viêm họng...) liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử 

lý kịp thời. 

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

tại các khu vực tham quan, lưu trú; thường xuyên vệ sinh, khử trùng tại tại đơn vị 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát 

khuẩn...theo đúng quy định. 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

trong tình hình mới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2020 của 

UBND tỉnh về quy định của Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -



19 trong lĩnh vực du lịch tại đơn vị. 

3. Các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc khai y tế và khai báo 

khách lưu trú hằng ngày cho các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương để 

theo dõi quản lý nhất là khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố có ca dương 

dương tính với Covid-19 trong cộng đồng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam) và một số địa phương khác (Bộ Y tế 

công bố có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng); trường hợp khai báo 

thông tin sai sẽ bị xử phạt theo quy định.  

- Tiếp tục thực hiện việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  theo các bước sau: 

- Truy cập địa chỉ http:/safe.tourism.com.vn để đăng ký hướng dẫn trên 

website; 

- Đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn Covid-19 trong 

tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn Covid-19 tại cơ sở lưu trú 

du lịch” có trong hệ thống. 

Trong quá trình tự đánh giá an toàn Covid-19, các cơ sở lưu trú du lịch có 

khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với ông Trần Quang Huy, điện thoại: 

0906150276 email:titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn và giải đáp. 

4. Các khách sạn đã có Quyết định thành lập khu cách ly tập trung có thu 

phí cho người nhập cảnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế 

tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành hướng dẫn 

tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19, 

Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 hướng dẫn phòng, chống dịch Covid 

-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 

14 ngày), Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 về việc hướng dẫn tạm thời 

giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam và hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn 

số 2328/SYT-NVY ngày 15/12/2020 về tiếp nhận công dân nhập cảnh cách ly y tế 

tập trung tại khách sạn. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

 Covid - 19 cấp tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLDL. 
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Lê Ngọc Tường 
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