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   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Đồn Biên phòng 

Ba Lạt, Quất Lâm; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & 

Môi trường, Phòng Văn hoá & Thông tin, Y tế, Trung tâm Y 

tế huyện, VQG Xuân Thủy; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý khu du lịch Quất Lâm, VQG Xuân Thủy; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 
 

Để tổ chức các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan trong mùa du 

lịch năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn, 

Ban quản lý khu du lịch Quất Lâm, Vườn quốc gia Xuân Thủy; các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các khu, điểm du lịch tăng cường công 

tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn: 

- Quán triệt, phổ biến và duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.  

- Rà soát và nâng cấp chất lượng điểm đến tham quan du lịch, chuẩn bị sẵn 

sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành tốt, an toàn. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ; bảo 

đảm giữ gìn vệ sinh môi trường, kịp thời thu gom, rác thải, chất thải, bố trí đủ 

thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các vị trí thuận lợi, thu gom, vận chuyển 

rác kịp thời, không để rác tồn đọng ảnh hưởng đến môi trường. Chủ động phối hợp 

với cơ quan chức năng bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh, an toàn cho khách du lịch 

trong thời gian lưu trú và sử dụng dịch vụ tại cơ sở. 

2. Công an huyện xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức cho các hộ kinh doanh ký 

cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 

phòng chống các tệ nạn xã hội. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn và 

kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám, gây rối trật tự công cộng, bắt chẹt, gây 

phiền hà cho khách du lịch. Tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là 

tội phạm ma túy, mại dâm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn 

để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Đảm bảo kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, bố trí chỗ ngồi ăn hợp lý, giữ khoảng 

cách an toàn trong trường hợp cần thiết. 

4. Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.  
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5. Ban An toàn giao thông huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với 

UBND các xã vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy; yêu cầu các 

chủ phương tiện tàu thuyền đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định, trang 

bị đầy đủ áo phao và các thiết bị cứu hộ, cam kết đảm bảo an toàn cho du khách. 

6. Ban quản lý khu du lịch Quất Lâm, Vườn quốc gia Xuân Thủy bố trí nhân 

viên trực đường dây nóng, hướng dẫn, hỗ trợ du khách; nghiêm túc thực hiện việc 

bố trí phương tiện, phân công người trực cứu hộ, cứu nạn, dựng chòi quan sát, cắm 

cọc tiêu, biển báo khu vực nguy hiểm, thường xuyên thông báo trên hệ thống phát 

thanh để nhắc nhở du khách phòng tránh tai nạn rủi ro, đuối nước; kịp thời xử lý 

nghiêm các hành vi gian lận, lừa gạt hoặc có thái độ thiếu thân thiện với du khách. 

UBND các xã, thị trấn, Đồn biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm tăng cường công 

tác kiểm tra, tuần tra để hướng dẫn, nhắc nhở việc phòng, tránh tai nạn đuối nước, 

đặc biệt là đối với học sinh, trẻ nhỏ. 

7. Các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 

thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19, yêu cầu và hướng dẫn khách 

thực hiện các quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế hay quét mã 

QR code để quản lý, kiểm soát người ra vào cơ sở. Thường xuyên thực hiện sát 

khuẩn, vệ sinh, lau chùi bề mặt tiếp xúc như tay vịn cầu thang, sàn nhà, bàn, 

ghế,..để phòng chống lây nhiễm tại khu vực cung cấp dịch vụ sau mỗi đợt phục vụ 

khách. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 bằng đăng ký sử dụng mã QR code cho khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú 

và các nơi tổ chức hoạt động, sự kiện. Khuyến khích cài đặt và sử dụng ứng dụng 

khai báo y tế (PC-COVID). 

8. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành chức 

năng và UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các điểm du lịch hướng dẫn các cơ sở 

kinh doanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về du lịch, tổ chức các đoàn 

kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu 

tham quan, du lịch của du khách trong mùa du lịch năm 2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

Doãn Quang Hùng 
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