
UBND TINH TUYEN QUANG 

SO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

S: /SVHTTDL-QLDL 

V/v triên khai các bin pháp an toàn phông, 
chéng djch COVID 19 trong lTnh vrc du ljch 
và dam bào hot dng du ljch trong dip 

Tét Nguyen dan, lê hôi Xuân 2021 

CONG HOA xA HO! CITU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tti do - Hnh phiic  

Tuyên Quang, ngày tha'ng 01 näm 2021 

Kinh gi:ri: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& 
- Ban Quãn 1 các khu du lich tinh; 
- Trung tam Xüc tiên - Dâu tu tinh; 
- Bào tang tinh; 
- Ban Quãn 1 Quâng trtnmg Nguyen Tat Thành. 

Thrc hin Cong van s 165IBVHTTDL-TCDL ngày 15/01/2021 cüa Bô Van 
hóa, The thao và Du 1ch ye vic dam bâo các hoat  dng du 1ch trong dip  Têt 
Nguyen dan Tan Sü'u 2021; Cong vAn so 44/IJBNID-KGVX ngày 08/01/2021 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic triên khai các bin pháp an toàn phông, chông djch 
COVID- 19 trong 1mb vrc vAn hóa, the thao và du lich; 

Nhrn dam báo chit iirçing phçic v11 khách du ljch dn Tuyên Quang trong 
dip Têt Nguyen dan và lê hi Xuân 2021 vâ triên khai các bin pháp an toàn 
phông, chông dch COVID 19 trong 1mb virc du ljch, 

S& VAn hóa, Th thao và Du ljch d nghj các Ca quan, dun vj (neu tzi myc 
kInh gi'i) phôi hçrp triên khai mt so ni dung, nhu sau: 

1. Uy ban nhân dan các huyn, thãnh phô: 

TAng cung cong tác quân 1, chi d?o,  hu'àng dn t chirc tt các hoat dng 
du ljch trên dja bàn quàn 1: 

1.1. Clii dgo cácphông, cci quan lien quan trên dja bàn tang cu'ô'ng cong 
tác quán 1j> nhà nuâc ye du ljch dê dam báo chat lupngphyc vy khách du itch: 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn, hung dn phông chng djch bnh trên 
các panô, bang hu&ng dan, t rai, ba phát thanh...cho nhan dan, du khách ti 
các diem du lich;  bào tang, di tIch ljch sfr, danh lam thang cành, dja diem to 
chtrc lê hi; các ca sâ hott dng vAn hóa, the diic, the thao. 

- Kirn tra, giám sat vic chp hành các quy djnh v dam bão an ninh, trt 
tir, phông chông cháy nO, v sinh an toàn thrc phâm. Kp th?yi ngAn chän và xir 1 
nghiêm các hành vi chèo kéo, cup git, deo barn du khách. 

- Chi do nâng cao chit 1uçng djch v171 vn tãi, dam bâo an toàn tInh mng, 
tài san cüa khách du 1ch khi tham gia giao thông; nâng cao tinh than tráchnhim 
lrng x1r van minh, ljch six ph1ic vii dukhách tren các xe kbách, taxi; to diêu kiên 
thun igi cho phuang tin vn chuyen khách du ljch dugc luu thông thu.n tin 
trên dja ban. 
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- Chi dio dam bão v sinh môi tri.thng, giü gin cãnh quan tài nguyen du 
ljch ti các khu, dim du ljch, nai din ra các hott dng du ljch trên dja bàn. 

- Chi dio, quàn 1, hung dn th chirc tt 1 hi d.0 Xuân nAm 2021 darn 
bào vui tuai, lành mnh, phü hçrp vói thun phong, rn tic, phong tilc, tp quán 
cüa nhân dan phiic v1i du khách. 

1.2. Chi dao, hzthng dan các ccr so' du if ch trên dfa  bàn tp trung thc hin 
tat nhrmg nhim vy sau: 

- Chi dao  các doanh nghip lU hành, khu, dim, Co s& luu trü du lch, kinh 
doanh djch vi du ljch; Ban Quãn 1 di tIch danh lam thäng cãnh. . .áp diing quy 
djnh, khuyên cáo cüa ChInh phü, B Y tê, tinh và các Ca quan chirc näng trong 
vic phông, chông dch Covid-19, dam báo an toàn tuyt dôi cho du khách và 
ngtthi lao dng cüa dan vj, Ca s&. 

- Chi dto các Co sâ luu trü du ljch trên dja bàn thirc hin vic ti1 dãng k va 
tii dánh giá an toàn COVID - 19 trong tInh hinh mdi; hithng dn các Ca s luu trü 
du ljch trên dja bàn dang k và tir dánh giá an toàn COVID 19 dê kêt nôi vi h 
thông an toàn Covid quôc gia theo các buc: 

+ Truy cp dja chi http://safe.tourisrn.com.vn  d däng k tâi khoãn theo 
hrnng dn trên website; 

+ Dang nh.p h thng vâ thrc hin tr dánh giá an toãn COVID -19 trong 
tInh hinh mâi cüa các dan v, co s theo "Bang dánh giá an toàn COVID -19 tai 
Ca sô luu trü" có trong h thông (Co bOng dOnh giO kern theo). 

(Trong qua trinh tic dOnh dOnh giO an toàn COVID-19, cOc cc' so' lu'u tr? du 
lich cO khó khán, vzthng mac, lien h vOl ông TrOn Quang Huy, din thogi: 
0906.150.276, email: titc@vietnarntourisrn.gov.vn  dé dUQ'C huó'ng dOn vO giOi dOp) 

- Chi dao,  hung din các co si kinh doanh du ljch trên dja bàn nâng cao 
chat 1ucng các djch vi cung üng cho khách du ljch. Tuân thu nghiêm các quy 
dinh ye däng ks', niêm yet giá và ban dñng giá niêm yet các san phârn, djch vi; 
dam bão an ninh, trt tir,  phông chông cháy no, darn bão v sinh an toàn thrc phâm, 
phông chông t nan  xã hi tao  tam 1' yen tam, thoãi rnái cho du khách; thirc hin 
trang trI, tao  m quan trong và ngoài ca s kinh doanh; tuyên truyên gii thiu 
cho du khách ye nhQ'ng diem den hap dn tai  dja phuong, xây drng các san phâm 
du ljch mâi và d.c sac; tIch crc hu&ng ü'ng chuang trInh kIch câu du 1ch, tang 
ctrè'ng quàng bá, kêt nôi vâi các doanh nghip lü hành dê thu hñt khách, gop phân 
day nhanh phic hOi và phát triên du ljch Tuyên Quang. 

2. Be ngh Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh: 

Chi dao,  huOng dn các Co si djch v11 tai các khu du ljch quãn l tang 
cuông chat h.rcng các djch vii, dam bào các quy djnh phông chông djch COVID - 
19; tu van, ho trçY, cung rng djch vu du lich cho khách du ljch. 

3. Be ngh Trung tam Xüc tin - Bu tir tinh: 

Thirc hin tu vn, cung cp thông tin cho khách du ljch v tuyn, dim du 
ljch, djch vi du ljch; xây drng tour du ljch mi gii thiu các diem den trong tinh 
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4. Bão tang tinh: 
Thc hin cong tác quán 1, báo v di tIch, cãi tto cãnh quan, v sinh môi 

tru&ng các khu, dim di tIch quãn 1, áp diing quy trInh chông djch COVID - 19 
theo các ni dung chi dao  ciia B Y tê, Bô Van boa, The thao và Du ljch và cüa 
tinh; bô tn dam bào di.i thuyêt rninh viên giói thiu ti các diem di tIch cho du 
khách den tham quan vói tinh than và thai d van minh, ljch su, nhit tInh. 

5. Ban Quãn 1 Quãng truàng Nguyen Tat Thành: 

Thirc hin chinh trang khuOn viên Quáng tru&ng; thirc hin t& cong tác 
bâo v, v sinh môi truâng; áp dung quy trInh chông djch COVID - 19 theo các 
ni dung chi do cüa Bô Y tê, B Van hóa, The thao và Du ljch và cüa tinh; duy 
trI to chirc don tiêp, hu&ig dan, gii thiu phiic vii khách tham quan và nhân dan 
dja phumg ti dâng huang, boa, báo cong tai  Den th Chü tch Ho ChI Minh; 
Tugng dài "Bác Ho vd nhãn dan các dan tc tinh Tuyên Quang" trong djp Tet 
Nguyen dan 2021. 

S& Van boa, The thao và Du 1ch d nghj các Ca quan, dan vj ph& hcip, trin 
khai thirc hin và báo cáo vic thirc hin dam báo cong tác phông chông djch bnh 
Covid 19 trong lThh vçrc du ljch ye Sâ truOc ngày 25/01/2021; báo cáo kêt qua phc 
v11 khách trong djp Têt trnâc ngày 15/02/2 021 dê tong hqp .1. 

IVo'i ,zhân: 
- UBND tinh; (B/c) 
- Nhu trên (p/h thirc hin); 
- Lãnh dao S; 
- Luu QLDL,VT. (TH) 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM hOC 

Lê Thanh So'n 
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Bang dánh giã an toan Covid-19 tiong co' s& itru liii (lu 1ch 

STT Tiêu chi 

• 
Apdung 
4i dia 
diem 

Tinh trng: An toan Tinh trng: Dang cé dch CSLTDL 
Dinh k Phãn Ioai Dinh k' Phãn Ioai 

Hang 
ngay 

Hang 
than 

Hang 
thang 

1 1 
Bat 
buçc 

• 
Khu'en 

khich 
Hang 
IlgaT 

Hang 
tuan 

Hang 
thang 

1 lan 
Bat 
buçc 

- 
1thuen 

khich 

KS CHDL 
'DL BTDL 

TTLTDL 
Homesta 

1 
Co nôi quv. quv dnh. httónQ dan cho can ho. nhan viên. nuOi den litin he lam viêc Va 

-.-.
-S 

khach hni tru. att dIn2 dtch  vu. 
x x x x x x 

2 
Bô tn do ithiOt dO cho can hO. ithán vin. nuOi den lien h lam viCe và khCch lu-u tiii. sr 
dune dich vii. 

x x x x x x x 

3 Cun cap day dO khCu trang vC vCu eCu nuài lao dcng phCi luOn dcc khCu tranc x x x x x x x 

4 
NuOi den liin hO 1Cm viCe. khCch lini trO vC s di,m2 dich vi1 phCi dco khCu tran dOn - ..:.. S

.. . .. 
 

each theo hu-cine dan cnn Bo 's Ic (tnt khi an. uong va ophong rtene 
x x x x X x x 

5 Tu cCc khu vc cO xip hang phai kC vac.h giCn cCch gia cCc khCch hang theo quv düih x x x x x x x 

6 
BC tn dun2 dich sat khuCn tav ctC nau-oi lao dônQ. khCeh hànQ sat khuán tav t3i khu Vk?C 
. . - .

S
- 

COfl2 
x x x x x x x 

7 V sinh. khO khuán CCC khu vtc  cOng  cOng,  noi dOn tiCp vC khu vre djch vti x x x x x x x 

S VO sixth. khr khuCn phuong tiOn thra. dOn khCch cOa co sO lun trO du hch x x x x x x 

9 ye sinh. khu khuen buCng ngO khi khCch trO phOng. x x x x x x 

10 NbC v sinh phâi cO du nu-Oc sach. XC phOng rüa tay x x x x x x x 

11 '1iãvCsinhsaehèCducvckhkhuCn x x x x x 

12 
BC u-i thun2 drna rae cé nap day t?1  khu vue cOn cOng. tronn nhC hàn2 v6 khu vuc dch 

S S 

'-U 
x x x x x x x 

13 KhOnc dUne chune cac do d0n2 câ nhan nlnr cOc. thai nuôc. khãn tay.... x x x x X X X 

14 BO tx-i ch ngCi ehc' khCch darn bCo khoang each hoc CO vách ngan theo quv djith. x x x x x x 

1) 
BO u-i phOnQ each lv tarn thOi tho khCch h.ru trO. can bO eOn nhCn viCn. nnuOi lao dOn 
• ., .. :•. S S S 

CO bicu hien ho. sot. kho tho 
x x x X X 

httns-/Isvhttrllti vririi inn vnntiriffirp vnI\/nRenIXm ('.hiTit asn,'?m=1 A7R.t=7vitrri=2&XI r.=-i 114 
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GIAI THICH TU NG VA CAC COT TRONG BANG DANH GIA 

STT CQT MO TA NQI DUNG 
Ap dung tai dia diem Co mot so rieu chi chi the dirçrt. danh gii zieu dien kien Ca sa at chit tai 

dja diem do däp img dtrc. 
Vi (lXI: 

- DO! vOl kliiich smn kliöng CO iih hang - Daub giä ye cOng täc khü' 
khuãn niit ban an san hhi khacb (Iri a!: ('hi co khAch san nAo cO nhA 
hAng rhi mi có the dAnli giA là cO clAp i111g vài lieu clii dO hay khOng. 
- DOi vO'i khach smn cO nbA hAng - DAub giA ye vic th,rc hin aiiy (lii VA 
iighiêmn tOe cAc yen ciii ye aieu kiii an toan tliiyc phãnm theo quy (111111: 
Clii cO nhA hAng tlil inci cO the dAith giA là CO clAp i'rng vOi tiéu clii do hay 
khOng. 

NCu khOng CO 'uhA hAng" tliI kliOng cn phAi dAnh giA tiCu clii nAy. 

C o (1 mb U mu \ Ap dung lieu chi dinh gii i-u tat ci dia 
diem. 

- Kliông iianli dâu X: ('hi da diem nào cO Co' sà vt chit 
nAy dC dAnli giA tlii mi thijc hin. 

2 Tiiih triiig: An toAn ('Ac kliAch smn dircc dAnh giA là clang a tritig thAi 'binli t!iirOig - kliOug CO 
dich" 

3 Tinh tratig: Dang có djch ('Ac khAch sin dirçc dAnh giA là clang a rr,1ng thAi "clang có dich" hoc thuc 
kim wc - tinh thAnh phô dang có djch. 

4 Dinh ki Hang ngi Cic lieu clii pham dirqc thuc hien danh gia hang nga (1 nga 1 lan ('0 U-mu daii \ Ap dung ao lieu clii cmli gia 
- Khôn lAnlm du X: iOng Ap dm vAo tiCu clii dAub 
gia. 

Han man (ac lieu clii pham thrçc thrc hiii danh ia han2 man 1 man 1 lan) 

HAng thAng CAc tiCu clii phai dirac thitc hiii dthth giA hAng thAiig 1 thAng 1 IAn) 

I lAn CAc iiêu clii phAi dirçc xhrc hiii dAnh giA 1 lAn duy nht. 

S PhAn loi Bat huc CAc tièu clii nay 'hat huc" cAc da diem phAi clAp Ong. 

KhuCn khich ('Ac lieu clii nAy 'khuvCn khich" cAc da diem dAp Ong. 

6 Dom nrang KS ( HDL '\DL 

BTDL, TTLTDL 
khacli sin kim c-in ho dim Itch nha nghi dii lich hiet thu dii lich taim thus 
Itrim tri.i dii flch 

Co U mb U mu \ Doi wang niang tmg s co lieu clii 
nAy dC dAnli giA. 
- KhOng da tili dAn X: DOi nrcmg ntang thig sè kliôug cO 
tiêu chI nAy dê dAnh giA 

Homestay NhA a co phOng cho khAch dim ljch thuC 

httns//svhttrflt ,vnni ,rrj vnntinffirp vn/VinRn/Xpm r.hiTipt sn2m=i1 R7&t=2&vitrn=2&X ('=-1 2/4 
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PHAN LOAI MAU SAC TREN BAN DO 

STT Mâiisac Môtã 

I

- 

M'w yang 

Clura thrc hin dãnh giá trong ngãy hen t?i 
- Hoc: DI thrc hiii dánh giá trong ngày hin ti nhirng không clap i'mg dii tiêu chutn dla diem 'tAn toàn 
ch6ng djch COVID-i 9" (theo cãu hinh - chain dièm/phãn trim, VD: dtrài 75%) 

2 
- DA th?c hin danh giá trong ngây hin ti 
- Dáp rng tiêu chuân dja diem "An toàn chng djch CO\'- 19" có rnrc d thãp (theo cu hmnh - chin 
diêim'phãn tram. VD: duâi 100%) 

Muani 
Dâ thi.rc hien danli gia hong ngay hin tal a clap ung day du tat ca tieu chuan cia diem "An toan Lhong dich 
COVID-19'(l00%) 

httnsIIsvhtt1Iti vrni nci vnntirffic vn/\/nRn/Xm flhiTet sr'?m=1 ('=-1 4I4 
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