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KẾ HOẠCH 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 trong ngành du lịch 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; 

Căn cứ văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch; 

Thực hiện văn bản số 15428/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về hoạt động du lịch 

trên địa bàn của tỉnh, Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành du lịch như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh 

phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm vừa đảm bảo trật tự an toàn 

xã hội, vừa phát triển kinh tế, góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh và đưa đời 

sống của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.  

- Chủ động trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm giảm 

thiểu khả năng xảy ra những hậu quả khó lường. 



2 

 

 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao nhận thức của người 

lao động trong ngành Du lịch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021; văn bản hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ, mắc bệnh hoặc 

nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân sự ngành 

Du lịch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Cung cấp, tuyên truyền thông tin chính xác, kịp thời về tình hình, phương 

pháp phòng chống, xử lý tình huống liên quan về dịch bệnh đến các doanh nghiệp 

du lịch và khách du lịch. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý 

khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch; người lao động làm 

việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, 

người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở 

kinh doanh du lịch. 

B. YÊU CẦU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH VÀ 

CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG 

I. YÊU CẦU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH  

1. Việc xác định cấp độ dịch thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế: 

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh 

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng 

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam 

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ 
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II. CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG  

Biện pháp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Hoạt động nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, 

tham quan du lịch 

Hoạt động du 

lịch được tổ chức 

phục vụ 100% 

công suất. 

- Chỉ tổ chức hoạt động 

tham quan tại khu, điểm 

du lịch, sự kiện tập trung 

trong nhà và các chương 

trình du lịch theo nhóm 

dưới 25 người; 

- Cơ sở lưu trú du lịch, 

dịch vụ ăn uống trong cơ 

sở kinh doanh du lịch 

được hoạt động không quá 

50% công suất tại cùng 

một thời điểm; phương 

tiện đưa đón khách không 

sử dụng quá 50% số ghế; 

các dịch vụ có nguy cơ lây 

nhiễm cao như: vũ trường, 

karaoke, mát xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử, 

làm tóc, làm đẹp và dịch 

vụ khác thực hiện theo 

quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương;  

-Các cơ sở lưu trú du lịch 

tiếp nhận khách cách ly 

theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền phải thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu 

phòng, chống dịch của  cơ 

quan y tế địa phương; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch 

đang phục vụ khách có 

công suất trên 50% thì 

không đón khách mới. 

-Dừng hoạt động tham 

quan tại khu, điểm du 

lịch; dừng tổ chức sự kiện 

tập trung trong nhà trên 20 

người; dừng các chương 

trình du lịch trong địa bàn, 

đi và đến địa bàn này; 

- Cơ sở lưu trú du lịch, 

dịch vụ ăn uống trong cơ 

sở kinh doanh du lịch 

được hoạt động không quá 

30% công suất tại cùng 

một thời điểm; phương 

tiện đưa đón khách không 

sử dụng quá 50% số ghế; 

các dịch vụ có nguy cơ lây 

nhiễm cao như: vũ trường, 

karaoke, mát xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử, 

làm tóc, làm đẹp và dịch 

vụ khác thực hiện theo 

quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch 

tiếp nhận khách cách ly 

theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền phải thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu 

phòng, chống dịch của  cơ 

quan y tế địa phương; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch 

đang phục vụ khách có 

công suất trên 30% thì 

không đón khách mới. 
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C. QUY ĐỊNH KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng 

cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

2. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm 

quản lý và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 

29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Theo dõi sức khỏe của người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ 

hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng 

như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu 

cầu người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ tự đo thân nhiệt, theo dõi sức 

khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, 

đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn 

và xử trí theo quy định. 

4. Tại khu vực cửa vào của địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ: tổ 

chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế, sát 

khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy 

định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào 

đơn vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện 

pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu 

toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”. 

5. Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng 

cách ly) cho người tổ chức/người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc. Khu vực 

cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế. 

6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà 

vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 

7. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người tham gia tổ chức. 
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8. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương 

khi có yêu cầu. 

9. Yêu cầu đối với người tham dự: Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các 

quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định 

của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức; sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định. 

10. Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì thực hiện theo quy định mới. 

II. XÉT NGHIỆM Y TẾ 

1. Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, 

mệt mỏi, đau rát họng, khó thở… ; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định k  do cơ 

quan y tế thực hiện; 

2. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường 

hợp: 

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch 

cấp 3; 

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng 

(phong tỏa); không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa 

bàn. 

3. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm 

một trong các trường hợp: 

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; 

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng 

(phong tỏa). 

4. Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng 

nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả). 

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU 

LỊCH 
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1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi 

có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi 

phòng chống COVID-19. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của cán bộ nhân viên 

trước khi vào làm việc. Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở 

phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà. 

2. Bố trí khu vực đón tiếp khách, cửa ra vào và lối đi đúng khoảng cách theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an 

toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, trên phương tiện vận tải khách 

du lịch, nơi sử dụng dịch vụ và trong phòng ngủ của cơ sở lưu trú du lịch. 

3. Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên 

hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn được đánh giá có 

cấp độ dịch cấp 3 và 4; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu. 

4. Bố trí b n rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung cấp 

các sản phẩm vệ sinh rửa tay khô có chứa c n tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ, 

thang máy, các khu vực phòng, ban, nơi thay đ  của cán bộ, nhân viên theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, 

nơi tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, trang 

thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

6. Đ  giặt là trong cơ sở kinh doanh du lịch và trang phục của khách được thu, 

chuyển tới khu vực giặt là theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế. 

7. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách. Thông báo 

ngay cho cơ quan y tế địa phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm 

COVID-19. 

8. Cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID- 19 

hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn 

COVID quốc gia. 

9. Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; tuân thủ “Thông điệp 5K” tại nơi làm việc; thực hiện xét nghiệm y tế 

theo quy định tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn này. 
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IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH, KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH 

VỤ DU LỊCH VÀ NGƯỜI ĐẾN LIÊN HỆ, LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ KINH 

DOANH DU LỊCH  

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Tuân thủ xét nghiệm y tế theo quy định tại khoản 2, mục III, phần B Hướng 

dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. SỞ DU LỊCH 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nhanh chóng, kịp thời và thông tin chính xác 

đến doanh nghiệp và du khách. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

tỉnh trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

II. HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH 

Kịp thời triển khai Kế hoạch này và các nội dung chỉ đạo, các văn bản hướng 

dẫn của Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 

đến các Hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

III. PHÒNG VH-TT CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; TRUNG 

TÂM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH; BQL KDL QUỐC GIA 

CÔN ĐẢO; BQL KDL CÁC HUYỆN: LONG ĐIỀN, ĐẤT ĐỎ, XUYÊN MỘC 

- Triển khai đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý về 

Kế hoạch này để biết, thực hiện. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn quản lý thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

IV. CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH 
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- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, chỉ đạo của Bộ ngành, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh một cách kịp thời, nhanh 

chóng. 

- Triển khai, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này, các quy định của Bộ Y 

tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên 

quan để xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu 

trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trong ngành du lịch./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Phòng VHTT các địa phương (t/khai); 

-TTQLHTKDL TP VT; BQLKDLQG Côn Đảo; 

BQLKDL ĐĐ. LĐ, XM (t/khai);  

- BGĐ Sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- HHDL tỉnh (p/h thực hiện); 

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ  

du lịch trên địa bàn tỉnh (biết thực hiện); 

- Lưu: VT, QLPTDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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