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Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về các biện pháp 

đảm bảo an toàn phòng dịch, ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã có Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu các cơ sở lưu trú 

du lịch trên địa bàn đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong 

tình hình mới. 

Tuy nhiên cho đến nay, hệ thống an toàn COVID-19 mới ghi nhận có 

52/63 địa phương và 1133 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, kết nối. Trong đó, có 

rất ít cơ sở thực hiện khai báo hàng ngày theo yêu cầu. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc các cơ sở lưu 

trú trên địa bàn khẩn trương đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-

19 theo hướng dẫn đã nêu tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 

tháng 11 năm 2020, đồng thời có chế tài đối với các cơ sở không thực hiện 

phòng chống dịch./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để phối hợp); 

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục VHCS, VP Bộ; 

- Tạp chí DL, TTTTDL (để đưa tin); 

- Lưu: VT, VKS (70). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 
 

Trịnh Thị Thủy 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-04T09:49:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Trùng Khánh<khanhvnat@vietnamtourism.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2020-12-04T14:27:49+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Trịnh Thị Thủy<trinhthithuy_vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-04T14:29:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-04T14:29:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-04T14:29:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




