
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v triển khai Kế hoạch “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” trên địa 

bàn huyện 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2021 

 

   Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Y tế; 

- Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; 

- Chi hội Du lịch huyện; 

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên 

địa bàn huyện. 

 

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

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 2359/SDL-

QLPTDL ngày 09/12/2021 của Sở Du lịch tỉnh về triển khai Kế hoạch “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Côn Đảo có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo  

- Triển khai Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh 

đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch Quốc gia. Thời gian 

thực hiện: trước ngày 20/12/2021. 
- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

du lịch, lữ hành khẩn trương xây dựng Phương án thích ứng linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả và an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở tương ứng với từng cấp 

độ dịch tại địa phương (theo Mẫu Phương án kèm theo), trình UBND huyện phê 

duyệt và triển khai hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống 

dịch. Thời gian thực hiện: trước ngày 20/12/2021. 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch để kiến nghị, đề xuất các biện pháp đảm bảo phòng, 

chống dịch, ổn định kinh doanh trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với Phòng y tế huyện 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 số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn 

Đảo và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Trưởng Đoàn kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch (nghỉ dưỡng, lưu trú, lữ hành, ăn uống) theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND, 

ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện xử lý, đóng cửa đối với các doanh 

nghiệp không có phương án phòng, chống dịch Covid-19 hoặc phương án không 

đáp ứng yêu cầu. 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2021 (đối với doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh du lịch đã xây dựng và gửi Phương án thích ứng linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả và an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở lên Phòng Văn hóa và 

Thông tin). 

3. Đề nghị Chi hội Du lịch huyện, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo 

Đề nghị Chi hội Du lịch huyện triển khai đến các hội viên và các đơn vị 

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

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

07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Nghiên cứu Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021, hướng dẫn 

xây dựng phương án (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 ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tương ứng với từng cấp độ dịch tại địa phương, 

trình UBND huyện phê duyệt và triển khai hoạt động nhằm đảm bảo an toàn 

trong công tác phòng, chống dịch. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Chi hội Du lịch 

huyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 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 linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và an 

toàn phòng chống dịch Covid-19) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Du lịch; 

- Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- Ban quản lý khu du lịch Quốc gia (gửi văn bản đến 

các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch); 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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