
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THVX Tuyên Quang, ngày        tháng  3  năm 2022 
 

V/v mở cửa lại hoạt động du lịch  
trong điều kiện bình thường mới 

 

 

 

      

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1576/VPCP-KGVX ngày 14/3/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; 
Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới (có văn 
bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Văn bản số 
1576/VPCP-KGVX ngày 14/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc mở cửa lại 
hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Phương án số 829/PA-

BVHTTDL ngày 15/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở cửa lại hoạt 
động du lịch trong điều kiện bình thường mới; theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời 

tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, 

hiệu quả, đúng quy định. 

2. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại vụ; Ban Quản lý các 

khu du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức lại hoạt động du lịch, thống nhất quy trình đón và phục vụ khách 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, có phương án xử lý sự cố y tế 
phát sinh liên quan đến hoạt động du lịch. Chủ động phối hợp, liên kết giữa các 
địa phương, các doanh nghiệp về phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp 

với nhu cầu của khách du lịch. 

 - Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư phát triển sản 

phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ du lịch, đào 
tạo nguồn nhân lực du lịch để tổ chức lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả.  

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, có chính sách kích cầu 
thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



 

3. Giao sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các phương án hoạt động du lịch trên địa bàn; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các hoạt động du lịch bảo đảm 
an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

Yên cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương khẩn 
trương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và nội dung chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết 
quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các PCT UBND tỉnh;      
- CVP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- Phóng THVX; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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