
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN 

 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Số          /UBND-VHTT 
V/v thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 
trong hoạt động du lịch. 

 

KHẨN 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

  Kính gửi: 

    - Công an huyện; 
    - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tại 

Phiên họp ngày 08/11/2021 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

 1. Các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện được 

phép hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo Hướng dẫn số 3862/HD-

BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ VHTT&DL về hướng dẫn tạm thời việc thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

 2. Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác rà 

soát, kiểm tra, quản lý lưu trú đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 - Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú, các khu điểm du lịch trên địa bàn 

huyện nghiêm túc việc treo, dán mã QR và yêu cầu du khách thực hiện quét mã 

QR; Nghiêm túc, chủ động thực hiện quy định báo cáo khách hằng ngày. 

 - Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên 

quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với công tác phòng chống dịch trong hoạt động 

du lịch trên địa bàn. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Triển khai và chỉ đạo xử lý nghiêm 

các quy định về phòng chống dịch trong hoạt động du lịch. 
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 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Thào A Mua 
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