
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

Số:          /SDL-QLPTDL 

V/v triển khai Kế hoạch “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” trên địa bàn tỉnh BR-VT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Sở Du lịch đã xây dựng Hướng dẫn xây dựng Phương án thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nay Sở Du lịch triển khai như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai, hướng dẫn Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của 

UBND tỉnh đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý. 

- Căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn để quy định cụ thể về giới hạn số lượng 

người tham gia, phạm vi công suất của các loại hình hoạt động và tổ chức các sự 

kiện nhưng không vượt quá quy định tại Kế hoạch nêu trên.  

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn quản lý về thực hiện các quy định phòng, chống dịch. 

2. Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn tỉnh 

Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai đến các hội viên và các đơn vị kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện như sau: 

- Triển khai, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 

07/12/2021 của UBND tỉnh. 

- Nghiên cứu Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh, 

Hướng dẫn xây dựng phương án của Sở Du lịch (kèm theo văn bản này) và căn cứ 

tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, phương án thích 
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ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tương ứng với từng cấp 

độ dịch tại địa phương, trình UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị đang 

hoạt động để phê duyệt và triển khai hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong công 

tác phòng, chống dịch. 

Kế hoạch nêu trên được áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh kể từ ngày 

10/12/2021. 

Sở Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung nêu 

trên./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh; 

Hướng dẫn xây dựng Phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐPC dịch Covid-19 tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở (b/c); 

- VP Sở, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLPTDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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