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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành,
khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch”
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép mở lại hoạt động du
lịch nội địa, lưu ý đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và không tập trung đông
người tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Văn
phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lữ hành và Vụ trưởng Vụ Khách sạn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành,
khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch” được ban hành
kèm theo Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch như sau:
1. Điểm h, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: Lập sổ theo dõi
y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân nhiệt của
toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho,
sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch, nguy cơ cao theo công bố của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà.
2. Điểm k, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: Bố trí lãnh đạo
phụ trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn
viên, nhân viên không đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình
hình dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố
đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách.

3. Hủy bỏ điểm e, khoản 2, Điều 4.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Du
lịch, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở
lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Cục VHCS, VP Bộ VHTTDL;
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- TTTTDL, Báo DL, Tạp chí DL;
- Lưu: VT, LH, KS (20).
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