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 Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm; 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội,Các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

 
 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch về 

việc  tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh 

vực văn hoá, thể thao, du lịch; Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, ngăn 

ngừa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trong các hoạt động văn hoá, thể thao, 

dịch vụ du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông, 

Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND các xã, thị trấn; Các Ban Quản lý di 

tích, Ban Tổ chức lễ hội, Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn (gọi 

tắt là các đơn vị) thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung 

đông người không cần thiết trên địa bàn cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. 

Đơn vị, địa phương, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm thì 

kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Quán triệt thực hiện nghiêm Công điện số 541/CT-TTg ngày 23 tháng 4 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 

COVID-19; tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, trong các hoạt 
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động chính trị kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

thông tin, truyền thông nói riêng đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách;  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là 

đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các khu, điểm du lịch; di tích, danh 

lam thắng cảnh; tại các đám cưới, đám tang, hạn chế khách mời tại đám cưới, 

khách viếng tại các đám tang. 

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an 

toàn COVID-19 theo hướng dẫn của văn bản số 335/SVHTTDL ngày 02/4/2021 

của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch 

Covid -19. Để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19 (văn bản 

đã gửi trên hệ thống TD). 

- Sao gửi nội dung văn bản này đến tất cả Các Ban Quản lý di tích, Ban Tổ 

chức lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn địa phương quản lý. 

2. Trung tâm VH-TT: tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm: Phối hợp với UBND thị trấn 

Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, khách sạn trên địa 

bàn Khu du lịch Thiên Cầm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

4. Các Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội, Các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch trên địa bàn:  

- Thông báo kịp thời cho Chính quyền địa phương nếu như có du khách đến 

từ các vùng có dịch đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở mình.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 và “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, nhắc nhở nhân viên, du khách đeo 

khẩu trang, bố trí địa điểm rửa tay, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho khách tham 

quan di tích - danh lam thắng cảnh; khách du lịch. Chỉ tổ chức đón khách khi 

đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.  

- Chịu sự giám sát, kiểm tra, hướng dẫn của Chính quyền địa phương về các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

- Đối với các cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 

theo các bước sau:  
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+ Truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản theo 

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 trên hệ thống. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các đơn 

vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- T.Trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Lưu VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

        

 

 
 

                                                             

Phạm Văn Thắng 
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