
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 893/SVHTTDL-QLDL 

V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động du lịch và    

phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở  

lưu trú du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày   24   tháng 4 năm 2020 
 

         

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch. 

 

 Căn cứ công văn số 1531/UBND-KGVXNV ngày 23/4/2020; công văn số 

1535/UBND-KGVXNV ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và triển khai một 

số nội dung liên quan đến hoạt động lưu trú du lịch. Theo đó, các cơ sở kinh 

doanh lưu trú du lịch được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn cho khách 

du lịch đến Bình Thuận. Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các 

cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải thông báo hoạt động dịch vụ 

lưu trú du lịch (theo mẫu đính kèm), cụ thể: 

- Đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 1-5 sao: Thông  

báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, Phan 

Thiết, Bình Thuận. Email: nvdlbinhthuan@gmail.com. 

- Đối với nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các 

cơ sở lưu trú du lịch chưa xếp hạng khác: Thông báo đến UBND các huyện, thị 

xã, thành phố.  

2. Thực hiện tiêu chí an toàn cơ sở lưu trú (đính kèm) 

3. Thống kê số khách lưu trú (theo mẫu) và gửi về phòng Quản lý Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 16h hàng ngày. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra giám sát việc chấp hành các quy định như trên. Nếu đơn vị nào cố tình không 

thực hiện đúng quy định, sẽ có các biện pháp xử lý theo quy định. 

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (b/c); 

- Sở Y tế (để biết); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/ hợp); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố  

(để biết); 

- Hiệp hội Du lịch (để thông tin); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLDL.                        
   
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 Nguyễn Lan Ngọc 
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