
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số:  68   /QĐ-BCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày  27  tháng 4 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01 tháng 2 năm 2020 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 325/TTr-SDL ngày 25   

tháng 4 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế, gồm:  

1. Bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 
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Điều 2. Đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, điểm tham quan 

di tích văn hóa lịch sử, cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch (ăn uống, 

mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi giải trí) cần tuân thủ thêm các 

quy định về chỉ số thành phần được quy định bởi các ngành chuyên môn (giao 

thông vận tải, văn hóa - thể thao, công thương, y tế,..) để chủ động ứng phó và 

kiểm soát tốt đối với dịch COVID -19. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, 

Giám đốc Sở Y tế, Thủ trường các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các 

phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; 

- Tổng Cục Du lịch; 

- TT Tinh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- VP: CVP, PCVP NĐ.Bách; 

- Lưu:VT, DL. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Ngọc Thọ 
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