BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 165 /BVHTTDL-TCDL

V/v đảm bảo các hoạt động du lịch
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của
Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng
12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo
đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nhằm
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán, góp phần
quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
1. Tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức
các hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn;
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo du
khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Việc tổ chức các lễ
hội du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm
quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý giao thông, đảm bảo an toàn đối
với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt giám sát không cho phép
các phương tiện giao thông không đủ điều kiện lưu hành chuyên chở khách du
lịch.
3. Chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch:
- Đề nghị các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du
lịch trên địa bàn chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du
lịch trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và
điều kiện cần thiết để phục vụ du khách.
- Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế; tham gia, đăng ký và khai báo an
toàn COVID-19 hàng ngày theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL
ngày 09 tháng 11 năm 2020 để đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn
COVID quốc gia.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch
đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các cơ sở lưu trú, hoạt
động lữ hành, hướng dẫn viên…, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
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- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, công
chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn vui Xuân, đón Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021.
- Báo cáo nhanh kết quả phục vụ khách du lịch dịp Tết về Tổng cục Du lịch
trước ngày 15 tháng 02 năm 2021 (mồng 4 Tết) qua địa chỉ email:
huyenvnat79@gmail.com.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Sở: Du lịch, VHTTDL, VHTTTTDL;
- Lưu: VT, TCDL (138).
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