ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 711/UBND-VHTT

Quỳnh Nhai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

V/v mở cửa các hoạt động dịch vụ
triển khai đón khách du lịch

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Chủ tịch UBND 11 xã.
- Chi hội Du lịch Quỳnh Nhai;
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch.
Thực hiện Công văn số 735/SVHTT&DL-QLDL ngày 08/4/2022 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc mở cửa các hoạt động phục vụ
khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến
chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND 11 xã
tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn huyện, các tổ chức, cá nhân
doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động kinh doanh khác tạo
mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh mở cửa toàn diện các hoạt động dịch vụ kinh
doanh phục vu khách du lịch, khuyến khích các tổ chức cá nhân đẩy mạnh đa dạng
hóa các dịch vụ, các loại hình khuyến mại để thu hút khách du lịch đến với Quỳnh
Nhai. Đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh, con người, điểm đến Quỳnh Nhai
thân thiện, hiếu khách, an toàn và văn minh.
2. Đề nghị Chi hội Du lịch Quỳnh Nhai chỉ đạo các thành viên tổ chức thực
hiện nghiêm việc đẩy mạnh hoạt động tổ chức các hình thức kinh doanh du lịch phù
hợp với từng thành viên trong chi hội; hỗ trợ các tổ chức thành viên an tâm kinh doanh
trong điều kiện bình thường mới.
3. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức phục
vụ khách du lịch theo đúng quy định của Pháp luật, khuyến khích đa dạng hóa các dịch
vụ kinh doanh, khuyến mại, kích cầu các gói du lịch phù hợp, không tăng giá các sản
phẩm và đem đến sự hài lòng cho khách du lịch khi trải nghiệm các dịch vụ trên địa
bàn huyện Quỳnh Nhai.
4. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, ngăn cấm khách du
lịch sử dụng dịch vụ và trải nghiệm dưới mọi hình thức; Duy trì công tác phòng chống
dịch bệnh covid-19 phù hợp với yêu cầu đón khách trong tình mới. Chuẩn bị mọi biện
pháp yêu cầu phòng chống dịch tại cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Y tế
như: Tuân thủ 5K, Quét mã QR code khi đến điểm Du lịch, chuẩn bị các dụng cụ test
nhanh covid-19, máy đo nhiệt độ tại các điểm phục vụ khách du lịch.
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Chỉ yêu cầu Test nhanh covid-19 khách du lịch trong 02 trường hợp: Thứ
nhất do khách du lịch tự đề nghị; Thứ 2 Khách du lịch có các biểu hiện nghi
nhiễm Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế (sốt, ho, khó thở…)
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 11 xã, các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- TT UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất); pto 03b.
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