
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-UBND 

 

    Bảo Yên, ngày         tháng  11 năm 2021  

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc mở cửa đón khách du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa  
trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 

Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện 
Bảo Yên về việc triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, 

chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Phương án mở cửa đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong 

phòng chống dịch Covid-19 của Ban QLDT Đền Bảo Hà và các Ban QLDT cấp 
xã, thị trấn. 

Nhằm đưa hoạt động du lịch huyện Bảo Yên từng bước đi vào hoạt động 
ổn định thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Yên thông báo thời gian mở cửa đón khách du lịch tại các di tích lịch 
sử trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian mở cửa chính thức: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 
12/11/2021 (Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 278/KH-UBND 
ngày 28/10/2021 của UBND huyện Bảo Yên). 

 2. Giao Ban Quản lý Di tích Đền Bảo Hà và các Ban Quản lý di tích 
cấp xã, thị trấn: Triển khai phương án mở cửa đón khách tại di tích đáp ứng 

tuyệt đối về an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành. 

UBND huyện Bảo Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 

UBND các xã, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, du khách thập phương biết, 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các CQ, ĐV, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- 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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