
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:            /BVHTTDL-TCDL 
V/v công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại  

hoạt động du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

  

Kính gửi: Sở Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố 

Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình 

thường mới từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 

tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ), nhằm đảm bảo mở cửa lại hoạt 

động du lịch an toàn, hiệu quả và chất lượng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa 

phương trên cơ sở tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 

tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Quyết định 

số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 nặm 

2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các chủ trương, văn bản hướng dẫn liên 

quan đến mở cửa lại hoạt động du lịch; đề xuất các phương án xử lý đối với 

trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch. Tuyên 

truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với 

các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tiếp tục triển khai Chương trình Phát động du lịch nội địa thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần văn bản số 

4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư nâng cao chất lượng 

dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sau 

2 năm dịch COVID-19. Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, liên 

kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức 

các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các chính sách 

kích cầu thu hút khách như giảm giá vé tham quan, tặng thêm dịch vụ trải 

nghiệm cho khách du lịch. Phổ biến, thực hiện các chính sách giảm phí cấp giấy 

phép kinh doanh lữ hành, phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, giảm tiền ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động của Trung ương và địa phương để khuyến khích các chủ thể tham 

gia tích cực phục hồi hoạt động du lịch. 
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4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị cho 

mở cửa lại hoạt động du lịch, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy 

định của pháp luật. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch 

và dịch vụ du lịch trên địa bàn: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong đó có các 

phương án phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý khi có trường hợp mắc 

COVID-19 theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống 

dịch theo các hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế để 

kiểm soát tốt dịch bệnh.  

- Tự kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; đầu tư 

cải thiện, nâng cấp các khu vực xuống cấp; tăng cường, mở rộng hạ tầng kỹ 

thuật dịch vụ phục vụ khách, đáp ứng yêu cầu theo các điều kiện và tiêu chuẩn 

hiện hành.   

- Căn cứ theo tình hình mới và dự báo nhu cầu thị trường, chủ động tuyển 

dụng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ kịp thời 

đáp ứng mở cửa lại du lịch. 

6. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình mở cửa lại hoạt động du lịch và các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (qua Tổng cục Du lịch) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

          Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành 

phố phối hợp thực hiện, đảm bảo hoạt động du lịch trong toàn quốc được tổ 

chức an toàn, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ theo phương án mở cửa lại 

hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh COVID-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

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

- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TCDL, HTM.70. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 

 


	Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Ch...
	1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương trên cơ sở tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, ...
	2. Tiếp tục triển khai Chương trình Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần văn bản số 4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp...
	3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các chính sách kích cầu thu hút khách như giảm giá vé tham quan, tặng thêm dịch vụ trải nghiệm cho khách du lịch. Phổ biến, thực hiện các chính sách giảm phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, phí cấp...
	4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị cho mở cửa lại hoạt động du lịch, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.
	5. Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn:
	- Chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong đó có các phương án phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Chính phủ, Th...
	- Tự kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; đầu tư cải thiện, nâng cấp các khu vực xuống cấp; tăng cường, mở rộng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ phục vụ khách, đáp ứng yêu cầu theo các điều kiện và tiêu chuẩn hiện hành.
	- Căn cứ theo tình hình mới và dự báo nhu cầu thị trường, chủ động tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ kịp thời đáp ứng mở cửa lại du lịch.

		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2022-02-26T20:31:42+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2022-02-26T20:32:19+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2022-02-26T20:32:30+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2022-02-26T20:33:06+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




