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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Vv thực hiện các biện pháp thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19” trong các
hoạt độngvăn hóa, thể thao và du
lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”; Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Kế hoạch 249/KH-UBND ngày
27/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai các biện pháp
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể như sau:
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Công văn này áp dụng đối với việc tổ chức các hoạt
động, các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh
Sơn La đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn
toàn tỉnh;
- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức các hoạt động, các
loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

2
II. Yêu cầu khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
1. Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao
Thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày
18/10/2021của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịchvề việc thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (gửi kèm theo Hướng dẫn
tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL).
2. Đối với hoạt động du lịch
Ngoài các nội dung thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời số 3862/HDBVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” lĩnh vực văn
hóa, thể thao và du lịch, yêu cầu:
2.1. Đối với các khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án cụ thể
xử lý tình huống có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cơ sở phụ trách
theo quy định. Bố trí 01 cá nhân phụ trách việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo công
tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;
- Thường xuyên cập nhật thông tin về cấp độ dịch theo vùng, địa bàn;
kiểm soát, nắm bắt, phân loại khách đến từ các địa bàn theo từng cấp độ dịch để
đảm bảo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp(đối
với khách không xuất trình được giấy tờ, hoặc tài liệu, hoặc không được thể
hiện trên phần mềm PC-Covid để khẳng định không đến đến từ vùng dịch cấp độ
4, đã tiêm phòng dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RTPCR…thì tuyệt đối không được tổ chức cho khách tham quan du lịch, nghỉ
dưỡng, lưu trú và các hoạt động liên quan đến du lịch, dịch vụ du lịch);
- Bắc buộc thực hiện việc khai báo y tế (hoặc quét mã QR) đối với
khách du lịch; có sổ theo dõi, thống kê đầy đủ thông tin kháchdu lịch để đảm
bảo việc quản lý, nắm bắt thông tin khách du lịch phục vụ công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19;
- Khuyến khích lắp đặt thiết bị camera giám sát đối với các hoạt động
tham quan, du lịch nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là truy
vết khi cần thiết;
- Chấp hành nghiêm việc thực hiện chế độ báo cáo khách tham quan (đối
với các khu, điểm du lịch) và khách lưu trú (đối với cơ sở lưu trú du lịch);
- Thực hiện thông điệp 5K, đo thân nhiệt cho khách du lịch, khách sử
dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, người đến liên hệ, làm việc,
người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh du lịch;
- Chỉ tổ chức tham quan, du lịch, đón khách du lịch đối với người đến từ
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vùng công bố dịch cấp độ 1, 2, 3 đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại văn
bản này; không tổ chức tham quan, du lịch, đón khách du lịch đối với người đến
từ địa bàn có dịch cấp độ 4, vùng cách ly, phong tỏa theo quy định hiện hành;
trường hợp người đến/về địa bàn tỉnh Sơn La không vì mục đích tham quan, du
lịch, nghỉ dưỡng (khách công vụ, thương nhân, thăm thân…) có sử dụng dịch vụ
lưu trú thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và các quy định của
UBND tỉnh có hiệu lực tại thời điểm áp dụng;
- Kịp thời thông tin, báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 địa phương, cơ quan y tế nơi gần nhất khi phát hiện khách du lịch có các biểu
hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở…; khách du lịch liên quan
đến chỉ định điều tra dịch tễ; khách đến từ vùng có dịch cấp độ 3, 4 mà không đảm
bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
2.2. Đối với khách du lịch
a) Khách đến từ địa bàn công bố dịch cấp độ 1,2
Được tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng và hoạt
động lưu trú bình thường, nhưngvới điều kiện không liên quan đến các chỉ định
điều tra dịch tễ của cơ quan y tế,chưa từng đến, đi qua vùng có dịch cấp độ 3, 4
ít nhất 14 ngày trước đó; đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 bằng
các loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng, hoặc người đã
khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến/về (có Giấy ra
viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19); trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc xin
phòng COVID-19, phải được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có kết quả
âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được kết quả; thực hiện nghiêm thông
điệp 5K;tự theo dõi sức khỏe và phải thông báo ngay cho cơ sở lưu trú nếu có
các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở…; đảm bảo
thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 của tỉnh, UBND tỉnh, của địa phương và nội quy của cơ sở kinh
doanh du lịch.
b) Khách đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3
Khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, ngoài các quy định đối với
khách đến từ địa bàn dịch cấp độ 1, 2 phải đảm bảo đã được tiêm đủ 02 liều vắc
xin phòng Covid-19 bằng các loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép
sử dụng, hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời
điểm đến/về (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19), đồng thời
phải được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính trong
vòng 72 giờ kể từ khi nhận được kết quả. Các trường hợp liên quan đến các chỉ
định điều tra dịch tễ của cơ quan y tế không được tham gia các hoạt động du lịch
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
c) Đối với khách đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4
Người đến/về từ địa bàn có dịch cấp độ 4, vùng cách ly, phong tỏa không
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được tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh
Sơn La.
3. Đối với các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (vũ trường, karaoke,
trò chơi điện tử)
a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1
- Giảm 30% số phòng/01 cơ sở kinh doanh;
- Số người trong phòng tối đa 10 người/phòng (bao gồm cả nhân viên phục vụ).
b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2
- Giảm 50% số phòng/01 cơ sở kinh doanh;
- Số người trong phòng tối đa 05 người/phòng (bao gồm cả nhân viên phục vụ).
c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3, 4: Ngừng hoạt động.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đề nghị Sở Y tế
- Thông báo kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các cấp
độ dịch trên địa bàn tỉnh và các biện pháp tương ứng để các đơn vị, cá nhân liên
quan đến lĩnh vực ngành được biết;
- Phối hợp hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch phù hợp diễn biến dịch bệnh tại địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của các đơn vị liên quan trong việc
xử lý, thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19,
điều trị F0… liên quan đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên
quan tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với các hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.
3. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh
Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt
động trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại các khu,
điểm, cơ sở lưu trú du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn.
4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung công văn này đến các đơn vị, cá nhân
có liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;
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- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch diễn ra tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy
định về phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu dừng hoạt động đối với cơ sở
không thực hiện, không đảm đảm bảo các điều kiện, biện pháp an toàn trong
phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
và đơn vị liên quan cập nhật số liệu khách du lịch thực hiện chế độ báo cáo theo
ngày và tháng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp (Báo cáo ngày
gửi trước 15h30’ hàng ngày, báo cáo tháng gửi trước ngày 15 hàng tháng).
5. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch
- Đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn
này. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Chủ sở hữu các cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo
phòng chống Covid-19 của tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La và chính quyền địa
phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở mình quản lý;
- Các khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo
theo ngày về tình hình khách du lịch, khách lưu trú, gửi về Uỷ ban nhân dân huyện,
thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước 15h00’hàng ngày để tổng hợp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở, ngành, Hiệp hội du lịch
tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp; yêu cầu các phòng chức năng, đơn
vị trực thuộc Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch triển
khai thực hiện.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các quy định mới của
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid -19, các Bộ, ngành
Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cập nhật điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế./.
Nơi nhận:

- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Lưu VT, QLDL.
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