
BO VAN HOA, THE TI-lAO vA DU LICH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG  CVC  DU LJCH DQc  Ip - Ty do - Hnh phüc 

S& 112 !TCDL-LH Ha Nói, ngây 28 tháng 01 nám 2021 
\J/vtriênkhajçc biên pháp cap bach phông, 

SOANROA,llllH3\A9lPY __$hbnh COVID-19 

Kmnhgfri: 
- Các Sâ Du lich, Sâ Van hóa, The thao vã Du ljch; 
- Các doanh nghip du ljch. 

I Chuy(n: 

Svà k9 hi?uHS 

Thvc hiên chi dao  cüa Thu tuàng ChInh phñ tai  Clii thj so 05/CT-TTg 
ngày 28/01/202 1 ye mt sO bin pháp cap bach phOng, chông djch COVID-19, 
TOng cuc Du ljch dê nghj các S& quán 1' du ljch, các doanh nghip du ljch trén 
toàn quOc triên khai thirc hin cac nhim v' sau: 

- Thtthng xuyên cp nht thông tin clii dao cUa ChInh phü, Ban Chi dao 
quôc gia phông chOng djch Covid-19, B Y té, B Van hóa, The thao vâ Duljch, 
Uy ban nhân dan các tinhlthánh vã cac ca quan chüc nAng dOi vài cong tác 
phông, chOng djch bnh COVID-19, khOng dé lay lan djch bnh trong ho?t  dng 

du ljch. 

- Triên khai thvc hin nghiêm Cong van sä 165/BVHTTDL-TCDL ngãy 
15/01/2021 cUa B Van hóa, The than vã Du lich  gui các dja phucmg ye vic 

dam báo các hoat  dng du lich  trong  dip  Têt Nguyen dan Tan S&u 2021. 

- Tang cuOng tuyên truyën, huàng dn khách du lich và ngui lao dng 
tuân thU cac bin pháp phông, chOng dich bnh nhàrn dam báo an toàn, sjrc khOe 
cho du khách, can b, nhân viên vá nguäi lao dng trong ngành Du ljch. 

Tong cçic Du ljch dé nghj các Sâ quàn 1' du ljch dja phuong, cac doanh 
nghip du ljch khân truung trién khai thi,rc hin và báo cáo kip th&i cac tinh 
huOng phát sinh./. 

I -. 

Nol nhân: 
- Nhti trén; - 
- B' tnrâng Nguyen Ngpc Thin (öé báo cáo); 
- Thu tnthng Nguyen Van Hñng (Se báo cáo); 
- Thir tnthng Trjnh Thj Thüy (Se btho cáo); 
- Cic VHCS (Séphái hcip); 
- Hip hi Du lich  Vit Narn (Se thvc /zin); 
- Trung tam TTDL, Tp chi DL (Se thea tin) 
- Luu:VT, V LH, HTh (81). 

TONG CVC TRIIONG 

-4, c \ 

Nguyen Trung Khanh 


	Page 1

