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Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước 

đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hà Nội,… thực hiện Công điện số 541/CT-TTg 

ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống 

dịch COVID-19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công điện số 05/CĐ-UBND 

ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 và Thông 

báo số 51/TB-BCĐ ngày 03/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thông báo một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 và, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh:  

1. Tổ chức rà soát và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn 

vị đi công tác, du lịch, thăm thân,... tại các tỉnh khác khi quay trở lại Thừa Thiên 

Huế sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 

theo quy định theo quy định. Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở 

hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để 

được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời hoặc qua đường dây nóng: 19001075. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định tại Bộ tiêu chí về cơ 

sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19: Cơ sở được quản lý an toàn, cơ sở 

phục vụ khách an toàn, điều kiện làm việc của nhân viên an toàn, tiếp nhận khách an 

toàn theo Quyết định số 68/QĐ-BCĐ ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

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; định kỳ hàng tháng tự đánh 

giá và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 tại đơn vị.  

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đăng ký tài khoản, khai báo lưu trú và khai 

báo y tế cho khách tại cơ sở qua địa chỉ https://cslt.thuathienhue.gov.vn.  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu cán bộ nhân viên, người lao động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; không lơ 

là, chủ quan, luôn cảnh giác phòng chống dịch bệnh. 

https://cslt.thuathienhue.gov.vn/


5. Các đơn vị kinh doanh lưu trú, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo 

các biện pháp phòng chống dịch theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế" của Bộ Y tế. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

 
Nơinhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ban Chỉ đạo PCDB nCoV Sở DL; 

- Lưu: VT, QLLT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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