UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ DU LỊCH
Số: 1764 /TB-SDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, thẩm định các quy định, điều kiện tiêu chí đánh giá
về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19
Kính gửi: Chi nhánh Nha Trang – Công ty Cổ phần Vinpearl
(Khách sạn Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang,
78 – 80 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa)
Căn cứ Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục
hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Hướng dẫn số 9697/HD-BCĐ ngày 30/9/2021 của BCĐ Phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai giai đoạn 1 Kế hoạch Thích
ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021);
Căn cứ Quyết định 3206/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021 của BCĐ Phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định được ghi nhận tại Biên bản vào lúc 13
giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Du lịch thông báo như sau:
1. Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Nha Trang – Công ty Cổ phần Vinpearl
- Tên cơ sở kinh doanh: Khách sạn Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang.
- Cơ sở vật chất phục vụ khách lưu trú du lịch:
+ Số buồng phòng phục vụ khách lưu trú: 895 phòng.
+ Nhà hàng: 02;
+ Phòng họp: 04 phòng họp và 01 phòng hội nghị;
+ Hồ bơi: 02;
+ Khu dịch vụ khác: Phòng Gym, khu vui chơi trong nhà, khu spa (02),
quầy bar (02).
- Tổng số lao động: 175 người
2. Địa chỉ, thông tin về người đại diện đơn vị:
- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: 78 - 80 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Họ tên người quản lý: Ông Trần Duy Quang, Chức danh: Tổng Quản lý
khách sạn.

3. Đáp ứng: 12/12 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống
dịch COVID-19 đối với hoạt động của các cơ sở lưu trú theo Quyết định số
3206/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể:
- Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch;
- Người lao động làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch;
- Xe vận chuyển khách du lịch;
- Khách lưu trú;
- Vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh;
- Bố trí phòng lưu trú cho khách;
- Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú;
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại cơ sở lưu trú;
- Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách lưu trú về dịch bệnh và
các biện pháp phòng chống dịch bệnh;
- Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời và quy trình xử lý các
tình huống;
- Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho cơ sở lưu trú du lịch;
- Thành lập và duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19, Tổ an toàn COVID-19; xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19.
4. Kết quả kiểm tra, thẩm định:
Khách sạn Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang thuộc Chi Nhánh Nha
Trang- Công ty Cổ phần Vinpearl thực hiện đầy đủ (12/12) tiêu chí chí đánh giá mức
độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 3206/QĐ-BCĐ ngày
30/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 9751/KHUBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai đón khách du lịch, thích
ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Được
phép hoạt động trong tình hình mới bắt đầu từ ngày 14/10/2021.
Sở Du lịch Thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (VBĐT);
- Công an tỉnh;
- UBND TP Nha Trang (VBĐT);
- Hiệp hội Du lịch NT KH;
- VP Sở (đăng tải trên Cổng TTĐT của Sở);
- TTTTXTDL (đăng tải trên Cổng TTĐT của TT);
- Đài PTTH KH; Báo Khánh Hòa;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, QLDL (T.H).
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