UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1373 /SDL-QLLH

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện Hướng dẫn phòng chống
và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID19 đối với DN lữ hành
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- Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các Hội và Câu lạc bộ
thành viên;
- Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ
hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về
lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công văn số 2909/VP-VHXH
ngày 07/9/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân về việc hướng dẫn, quy định, yêu cầu áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch trong các lĩnh vực;
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Để triển khai kế hoạch khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch
trong tình hình bình thường mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của
Chính phủ đề ra vừa phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động
kinh tế; Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-SDL ngày 21/9/2020 v/v
ban hành Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 và đánh giá nguy cơ lây
nhiễm COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố (sau đây viết
tắt là Hướng dẫn phòng chống Covid-19 trong hoạt động du lịch).
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Sở Du lịch đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung
sau:
I. ĐỀ NGHỊ CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ
HÀNH
1. Nghiên cứu, thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Du lịch về Hướng dẫn
phòng chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với
doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số
162/QĐ-SDL ngày 22 tháng 9 năm 2020.
2. Thực hiện ký cam kết về việc thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo
về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp lữ hành theo
mẫu đính kèm tại Quyết định số 162/QĐ-SDL ngày 22 tháng 9 năm 2020 và gửi
về Sở Du lịch khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh trở lại.
3. Phổ biến cho nhân viên, người lao động thực hiện, đảm bảo tuân thủ
đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn nêu trên và

các hướng dẫn khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp và phục vụ khách du lịch...
4. Tuyên truyền, phổ biến nội dung tại hướng dẫn nêu trên đến các đối tác
kinh doanh du lịch và khách du lịch biết để đảm bảo thực hiện đúng các quy
định về phòng chống dịch trong quá trình kinh doanh và tham quan du lịch tại
Đà Nẵng.
II. ĐỀ NGHỊ HIỆP HỘI DU LỊCH VÀ CÁC HỘI, CÂU LẠC BỘ
THÀNH VIÊN
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1. Phổ biến, tuyên truyền về Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn
thành phố; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng
chống dịch COVID-19, UBND thành phố đến hội viên và các doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ du lịch.

uy

c1

-u

2. Thường xuyên phối hợp với Sở Du lịch trong việc giám sát các hội viên,
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các quy định về an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong quá trình hoạt động
kinh doanh.
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Sở Du lịch đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn
vướng mắc, đề nghị liên hệ đến Sở Du lịch (thông qua phòng Quản lý Lữ hành,
số
điện
thoại:
0236.3896138,
email:
luhanhdn@gmail.com/
quanlyluhanh@danang.gov.vn) để được hướng dẫn và giải đáp./.
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Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Văn phòng Sở, Trung tâm XTDL (để đăng tải
trên website và Cổng thông tin du lịch);
- Lưu: VT, QLLH.

Nguyễn Xuân Bình
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