
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2021 

V/v tăng cường chỉ đạo, đôn đốc 

việc đăng ký và tự đánh giá an 

toàn COVID-19 của các cơ sở 

lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh  

 

Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

  Y tế, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh 

  và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan liên 

quan đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký, tự đánh giá và 

kết nối hệ thống an toàn COVID Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay số cơ sở lưu trú 

du lịch đăng ký và thực hiện khai báo rất thấp so với tổng số cơ sở lưu trú du lịch 

trên địa bàn tỉnh (52/225 cơ sở đăng ký).  

Thực hiện Công văn số 813/BVHTTDL-TCDL ngày 15/3/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc việc đăng ký và tự đánh giá an toàn 

COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc; nhằm tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Văn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế và 

các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở 

lưu trú trên địa bàn tỉnh khẩn trương đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn 

COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 

09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 

ngày 15/4/2021. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện, thành phố phói hợp với các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, yêu cầu bắt 

buộc tất cả các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, tự đánh giá an toàn và kết nối hệ 

thống an toàn COVID Quốc gia; không để các cơ sở lưu trú du lịch không đảm 

bảo an toàn COVID-19 được đón khách. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện, bảo đảm hoàn thành 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện, thành phố 

thực hiện đúng chỉ đạo trên trong tháng 3/2021, báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  
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3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó lồng ghép nội dung tuyên 

truyền đến các cơ sở lưu trú du lịch về yêu cầu đăng ký, tự đánh giá an toàn và 

kết nối hệ thống an toàn COVID Quốc gia.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện các 

nhiệm vụ trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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