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Số:          /KH-UBND Bảo Yên, ngày          tháng  10  năm 2021  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 

 Căn cứ văn bản số 4986/UBND-VX ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19; Công văn số 1323/SVHTTDL-QLDL ngày 

22/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc triển khai 
hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch triển khai đón khách 

du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, 
cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm mục tiêu “Kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện; Khắc phục sự suy giảm, thúc đẩy khách du lịch 
đến Bảo Yên, góp phần phát triển du lịch bền vững theo mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
huyện. 

- Triển khai hoạt động quảng bá thu hút, đón khách du lịch đảm bảo các 
quy định, điều kiện về phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền. 

- Xây dựng các giải pháp nhằm phục hồi du lịch, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ 
khó khan cho các doanh nghiệp, cá nhan hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị tác 

động tiêu cực của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các ngành nghề khác cùng 
phát triển. 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ du lịch cùng cộng đồng địa phương tích cực cùng đồng hành để 
từng bước phục hồi, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

cho ngành du lịch. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch phải đảm bảo tuyệt đối các 
quy định, điều kiện về phòng chống dịch và các tiêu chí về đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch. 
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- Đảm bảo sự an toàn, thuận lợi nhất cho các hoạt động của khách du lịch, 
doanh nghiệp và người lao động. 

- Chủ động, linh hoạt và phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón tiếp, 
phục vụ khách; Có phương án xử lý tình huống kịp thời. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, 
doanh nghiệp trong quá trình đón tiếp, phục vụ khách và công tác phòng chống 

dịch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thu hút khách du lịch 

1.1. Định hướng thực hiện 

Hiện nay, với các biện pháp quyết liệt, chặt chẽ của tỉnh Lào Cai và huyện 

Bảo Yên trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua nên dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bảo Yên nói riêng đã được 

kiểm soát, điều này đã tạo nên tâm lý an tâm, tin tưởng của người dân và du 
khách, cùng với việc người dân đã ở nhà trong thời gian khá lâu, nhu cầu tâm linh 

ngày càng tăng là điều kiện thuận lợi để kích cầu, thu hút du khách đi du lịch; 
Đông thời tái khởi động ngành du lịch Bảo Yên, đặc biệt là du lịch tâm linh để 

chuẩn bị cho mùa du lịch dịp lễ, tết cuối năm 2021 và đầu xuân năm 2022. Do đó, 
ngành du lịch Bảo Yên cần xác định ưu tiên kích cầu để thu hút nguồn khách là 

người địa phương và đang sinh sống, làm việc trong tỉnh Lào Cai với các chương 
trình, phương án đón tiếp giành cho các nhóm khách du lịch nhỏ lẻ. 

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh, thành trong cả nước đang 
dần được kiểm soát, đây cũng sẽ là mục tiêu thu hút nguồn khách nội địa để khôi 

phục hoạt động du lịch, tăng nguồn thu cho ngân sách.  

1.2. Thời gian thực hiện:  

Triển khai thực hiện việc đón khách nội địa theo kế hoạch khi các điểm du 

lịch, di tích đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh khi đón khách theo quy 
định. 

1.3. Đối tượng áp dụng: Theo quy định, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào 

Cai. 

1.4. Điều kiện đối với các Ban Quản lý di tích, điểm du lịch, các cơ sở lưu 

trú, doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch 

* Điều kiện chung: 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào 
Cai tại văn bản số 1323/SVHTTDL-QLDL ngày 22/10/2021 về việc triển khai 

hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- Đảm bảo đạt các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-
19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 
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3696/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố mức 
độ dịch Covid-19 hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 4986/UBND-VX 

ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

- Đáp ứng các quy định của Luật Du lịch, Quyết định số 473/QĐ-
TCDLngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tại các doanh nghiệp kinh doanh lữ 
hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 

Quyết định số 474/QĐ-TCDL ngày 01/5/2020 của Tổng cục Du lịch về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khu, điểm, 

cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch” ban hành kèm theo 
Quyết định 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020. 

- Người lao động có cam kết về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định. 

* Điều kiện riêng: 

- Đối với các Ban Quản lý di tích, Ban Quản lý Điểm du lịch: Thực hiện 

nghiêm theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, cụ thể: 

+ Tổ chức phun khử khuẩn, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các 

dụng cụ như: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn,… trước khi mở 
cửa đón khách trở lại (tùy vào lượng khách thực hiện phun nhắc lại cho đảm bảo 

an toàn). 

+ Toàn bộ lực lượng bộ máy quản lý và nhân viên phục vụ tại các di tích, 

danh thắng và điểm du lịch phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc - xin đảm bảo qua 
14 ngày kể từ ngày tiêm. 

+ Đối với các Bàn làm việc của Ban Quản lý, bàn ghi công đức, bàn phục 

vụ, bàn viết sớ,… phải bố trí vách ngăn chống giọt bắn trong quá trình phục vụ 
khách. 

+ Toàn bộ lực lượng nhân viên phục vụ khách tại các di tích, danh thắng và 
điểm du lịch phải được test Covid-19 ít nhất 1 lần/tuần. 

+ Tổ chức điều tiết lượng khách trong khu vực di tích, danh thắng và điểm 
du lịch đảm bảo không tập trung đông người. 

+ Tổng hợp đầy đủ thông tin của khách du lịch khi đến với các di tích, danh 
thắng và điểm du lịch trên địa bàn, như: Thông tin cá nhân, lịch sử di chuyển 

trong thời gian ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm đến khu vực di tích, số điện 
thoại qua hình thức quét mã QR hoặc khai báo thu công qua tờ khai y tế. 

+ Đối với hoạt động hầu đồng tại các di tích: Du khách có nhu cầu hầu 
đồng tại các di tích trên địa bàn phải có đăng ký trước với Ban Quản lý di tích và 

cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của các thành viên trong đoàn đảm bảo các tiêu 
chí, điều kiện an toàn trong phòng chống dịch đến hết thời gian hầu đồng và ra 
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khỏi khu vực di tích; Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng nhân viên 
phục vụ tại các di tích. 

- Đối với doanh nghiệp lữ hành: Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng 
chống dịch Covid-19; Vận chuyển hành khách đúng chương trình, đúng tuyến xe 

đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

- Đối với cơ sở lưu trú, homestay: Thực hiện nghiêm việc đăng ký, tự đánh 

giá và kiểm tra an toàn Covid-19 tại Wedsite http://safe.tourism.com.vn. 

1.5. Quy trình thực hiện 

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch căn cứ các tiêu chí đánh gia an toàn 
trong phòng, chống dịch Cocid-19 đối với hoạt động du lịch tại huyện Bảo Yên 
nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung theo hướng dẫn tại văn bản số 4986/UBND-

VX ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện các 
biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Công 

văn số 2096/UBND-VP ngày 17/10/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc 
hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, xay dựng phương án đón và phục vụ khách 
du lịch đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu theo quy đinh nêu trên; Trong thời gian tiếp 

theo thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Phương án xử lý sự cố 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1323/SVHTTDL-QLDL ngày 
22/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc triển khai 

hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch và các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất về y tế, tính toán về sức chứa của cơ sở 
lưu trú, cơ sở y tế phục vụ cách lý (trong trường hợp khách nghi nhiễm bệnh 
Covid-19, có xét nghiệm dương tính); đồng thời bố trí lực lượng công an, y tế 

chốt trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh 

- Trong trường hợp phát hiện có trường hợp nghi nhiễm, cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

+ Áp dụng biện pháp cách ly ngay lập tức với người có khả năng nhiễm 

bệnh. 

+ Thông báo ngay cho Trạm Y tế các xã, thị trấn ngay nếu phát hiện người 

có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 để tiến hành xét nghiệm cũng như di chuyển 
bệnh nhân đến bệnh viên hoặc khu cách ly theo quy định. 

+ Khoanh vùng; Phối hợp với các cơ, quan đơn vị để xác định các trường 
hợp tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm. 

+ Thực hiện các biện pháp làm sạch và khử trùng theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 



5 

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ 
chức thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất cho 

UBND huyện theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra 

việc triển khai kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch đảm bảo biện pháp phòng 
chống dịch Covid-19 tại các di tích, danh thắng, điểm du lịch và tại các xã, thị 

trấn khi tham gia hoạt động đón khách du lịch; kiểm tra việc thực hiện và duy trì 
các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây 
dựng Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Điểm du lịch xã Nghĩa Đô, Di tích cấp tỉnh 
đối với Đền Làng Lúc (xã Bảo Hà) với các hoạt động phong phú và đặc sắc nhằm 

thu hút du khách và kích cầu du lịch tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế 
theo kế hoạch thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.  

2. Công an huyện: Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn khách du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các biện 

pháp, hoạt động phòng chống dịch Covid-19 để đón khách an toàn trên địa bàn 
huyện Bảo Yên. 

3. Trung tâm Y tế 

 - Phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn, 

kiểm tra phương án đón khách du lịch tại các di tích, danh thắng, điểm du lịch và 
các xã, thị trấn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định về 

phòng chống dịch trước khi mở cửa đón khách du lịch. 

 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 
huyện. 

 - Chủ trì, kịp thời hỗ trợ, phối hợp triển khai và hướng dẫn cho các đơn vị, 

doanh nghiệp xử lý khi có khách du lịch nghi nhiễm bệnh Covid-19. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng hàng 
hóa, quản lý và niêm yết giá, vệ sinh an toàn thược phẩm... khu vực trung tâm xã 

Bảo Hà, Đền Bảo Hà.  

Thời gian: Khi Đền Bảo Hà bắt đầu mở cửa đón khách. 

5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung Kế hoạch triển khai đón khách du lịch, 

thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

- Xây dựng các chuyên mục, tin bài, phóng sự; tăng cường triển khai hoạt 
động tuyên truyền quảng bá về du lịch Bảo Yên và các sản phẩm, dịch vụ, hoạt 

động văn hóa, thể thao gắn với công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện. 
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6. Ban Quản lý di tích Đền Bảo Hà và các Ban Quản lý di tích cấp xã, 
thị trấn 

- Căn cứ các chỉ thị, hướng dẫn về phòng chống dịch của các cấp chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai mở cửa đón khách trở lại đáp ứng các 

quy định, điều kiện tiêu chí đảm bảo an toàn Covid-19 theo nội dung kế hoạch đề 
ra. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở Y tế để triển khai đồng bộ và hiệu quả các 
biện pháp phòng chống dịch trong khu vực di tích và khi có tình huống đột xuất 

xảy ra. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch trên 

địa bàn xây dựng phương án đón khách đáp ứng các quy định, điều kiện tiêu chí 
đảm bảo an toàn Covid-19. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, tổ 
chức các hoạt động, sự kiện nhằm khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa 

bàn. 

Trên đây là kế hoạch triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên, yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trong KH; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Anh Dũng 
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