
BỘVĂNHÓA, THỂTHAOVÀ DU LỊCH 
 

 

Số: /BVHTTDL-TCDL 
V/v đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá 

an toàn  COVID-19 của các cơ sở lưu trú 

du lịch trên toàn quốc 

CỘNGHÒA XÃ HỘICHỦNGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2021 

 
 

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 (Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ), để chủ động ứng phó trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, 

đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phối hợp thực hiện những nội dung sau: 

1. Yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá 

và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 

tháng 11 năm 2020. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, 

không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh 

tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống. 

2. Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (Mã QR được tạo ra 

trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn COVID-19 

thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể 

kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú 

du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm 

quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn COVID-19 

được đón và phục vụ khách. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Bộ Y tế (để phối hợp); 
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục VHCS, VP Bộ; 
- Sở Du lịch, Sở VHTTDL (để thực hiện); 

- Tạp chí DL, TTTTDL, Báo Văn hóa, Báo 

điện tử Tổ quốc (để đưa tin); 
- Lưu: VT, VKS (75). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Trịnh Thị Thủy 
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