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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
1. Tình hình các thị trường khách du lịch:
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có số ngày nghỉ 07 ngày được phân bổ đều
trong các ngày trước và sau Tết là điều kiện thuận lợi cho các chuyến du lịch xa, là
cơ hội để các điểm du lịch tại Nha Trang thu hút khách. Nhưng do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, nên lượt khách du lịch đến Khánh Hòa trong dịp này chủ yếu
là khách du lịch nội địa. Theo thông tin cung cấp từ Cảng hàng không quốc tế Cam
Ranh, trong các ngày từ 10/02/2021 đến 16/02/2021 (tức là 30 Tết đến mùng 04
Tết) có khoảng 25 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh mỗi ngày,
bình quân 150 khách/chuyến.
Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động, sẵn sàng đón
khách cùng với việc trang trí, tạo nhiều chương trình, sản phẩm thu hút khách du
lịch, xây dựng chương trình kích cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại Quảng Ninh, Hải
Dương và một số tỉnh thành trên cả nước vào cuối tháng 01/2021 đã làm ảnh
hưởng đến tâm lý chung của khách du lịch nội địa, vì vậy tình hình khách đặt
phòng còn rất hạn chế và thậm chí là huỷ booking trước đây đã đặt về khách sạn và
lữ hành.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán từ
ngày 11/02 đến ngày 15/02/2021 (tức từ 30 đến mùng 4 Tết Tân Sửu):

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2019
(05 ngày)

Tổng lượt khách lưu trú
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- Khách quốc tế:
- Khách nội địa

Lượt
khách

Năm
2021

So với

(05
ngày)

cùng kỳ
(%)

205.000

27.100

13,22

68.500

1.535

2,24

136.500

25.565

18,73

TT

Các chỉ tiêu

Công suất buồng phòng bình
quân

Năm
2021

So với

(05 ngày)

(05
ngày)

cùng kỳ
(%)

%

80%

33,75%

735.380

92.098

ĐVT

3

Tổng thu từ khách du lịch

Triệu
đồng

4

Khách tham quan

Lượt

Năm
2019

12,52

65.500

*Kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch điển hình
trên địa bàn tỉnh từ ngày 11/02/2021 đến ngày 15/02/2021:
Khối Cơ sở lưu trú du lịch:
- Khách sạn nghỉ dưỡng Alma: tổng lượt khách: 977 lượt khách; công suất
sử dụng buồng phòng 38,72%.
- Khách sạn Movenpick Cam Ranh: tổng lượt khách: 3.085 lượt khách; công
suất sử dụng buồng phòng 38,54%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Riviera Cam Ranh: tổng lượt khách: 1.992 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng 48,89%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Duyên Hà Cam Ranh: tổng lượt khách: 1.156 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng 11,36%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Mia Nha Trang: tổng lượt khách: 285 lượt khách;
công suất sử dụng buồng phòng: 37%.
- Khách sạn Eastin Grand Nha Trang: tổng lượt khách: 1.609 lượt khách;
công suất sử dụng buồng phòng 32,89%.
- Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang: tổng lượt khách: 743 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng 3,93%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Nha Trang: tổng lượt khách: 622
lượt khách; công suất sử dụng buồng phòng 11,36 %.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery 1: tổng lượt khách: 2.355 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng 12,30 %.
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- Khách sạn Havana Nha Trang: tổng lượt khách: 618 lượt khách; công suất
sử dụng buồng phòng 13%.
- Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang: tổng lượt khách: 993 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng: 23,50%.
- Khách sạn Sunrise Nha Trang: tổng lượt khách: 102 lượt khách; công suất
sử dụng buồng phòng: 15%.
- Khách sạn Novotel Nha Trang: tổng lượt khách: 230 lượt khách; công suất
sử dụng buồng phòng: 45%.
- Khách sạn Liberty Central Nha Trang: tổng lượt khách: 350 lượt khách;
công suất sử dụng buồng phòng: 13%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana: tổng lượt khách: 1.593 lượt khách; công
suất sử dụng buồng phòng: 69,15%.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Sixsense Ninh Vân Bay: tổng lượt khách: 191 lượt
khách; công suất sử dụng buồng phòng: 41%.
Khối Khu vui chơi giải trí, điểm tham quan:
Khu vui chơi và giải trí Vinpearlland: đón khoảng 14.395 lượt khách; Khu
Du lịch Hòn Chồng: đón khoảng 3.250 lượt khách; Khu Du lịch Hòn Lao và Suối
Hoa Lan thuộc Công ty Du lịch Long Phú: đón khoảng 1.600 lượt khách.
Tại Bến tàu Du lịch Cầu Đá: từ ngày 11/02/2021 đến ngày 17/02/2021 đón
khoảng 3.600 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang.
3. Hoạt động tổ chức phục vụ của một số doanh nghiệp du lịch:
3.1 Khối cơ sở lưu trú du lịch:
Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, bên cạnh việc trang trí, các cơ sở lưu
trú hạng từ 3-5 sao chủ yếu tập trung tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala
chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như: Tiệc buffet
đón năm mới Tân Sửu 2021, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông đồ tặng
chữ thư pháp, giảm giá dịch vụ spa, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi
dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những
nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam, cụ thể:
- Khách sạn Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay: tổ chức các hoạt động
như: múa lân đầu năm, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ Xuân, chương
trình chợ quê...; Khách sạn Vinpearl Discovery Nha Trang: Tổ chức hoạt động đi
chùa cầu an, múa lân, các trò chơi dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, dạy gói
bánh chưng…; Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang: từ Mùng 1 - 3 Tết tổ
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chức các hoạt động múa lân, biểu diễn nhạc dân tộc, ông đồ viết thư pháp, tổ chức
các trò chơi dân gian. Và tổ chức các chương trình ẩm thực đa dạng.
- Khách sạn Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa: Ngày 04/02 (23
Âm lịch), Khu du lịch Champa Island đã dựng cây nêu cầu mong một cái Tết an
lành, hạnh phúc. Với mong muốn duy trì nét văn hóa truyền thống, Champa Island
đã tổ chức chương trình “Nấu bánh tét - Trở về Tết xưa” vào chiều 05/02 (tức 24
Âm lịch); với giá vé 150.000 đồng/người, khách sẽ được trải nghiệm gói bánh tét,
thưởng thức ẩm thực đường phố, xem phim ngoài trời… Những đầu bếp kinh
nghiệm của Champa Island sẽ hướng dẫn, hỗ trợ du khách gói bánh để tham gia
cuộc vui
Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, Champa Island tổ chức các chương trình trong
ngày khai xuân với hàng loạt các hoạt động mang màu sắc năm mới như: tổ chức
"Khai xuân đón Tết" và các hoạt động khác như: múa lân, chương trình văn nghệ,
ông đồ tặng chữ thư pháp, biểu diễn nhạc cụ dân tộc...
- Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang: tổ chức “Lễ hội bánh chưng”
vào ngày 6-2 (nhằm 25 tháng Chạp) ở khu sân vườn. Dưới mái hiên nhà cổ, khách
sẽ cùng nhau gói bánh, nhóm lửa nấu bánh… để rồi nhận về những chiếc bánh
thơm ngon tặng người thân, bạn bè.
- Khách sạn nghỉ dưỡng The Anam: tổ chức dựng cây nêu đón Tết cổ truyền
vào ngày 04/02 (23 Âm lịch); tổ chức Gala Dinner vào ngày 30 Tết; Mùng 1 Tết
múa lân chào năm mới, Mùng 2 - 3 Tết tổ chức Triển lãm tranh và xem phim ngoài
trời; Mùng 4 - 6 Tết có biểu diễn nhạc cụ dân tộc.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Ana Mandara: tổ chức dựng cây nêu đón Tết cổ
truyền vào ngày 05/02 (24 Âm lịch).
- Khách sạn Sunrise: tổ chức dựng cây nêu đón Tết cổ truyền vào ngày
03/02 (22 Âm lịch); Tối 30 và Mùng 1 Tết tổ chức chương trình Gala Dinner và
một số hoạt động vào ngày Mùng 1 tết như ông đồ tặng chữ thư pháp.
- Khu nghĩ dưỡng Amiana: các hoạt động như: múa lân, ông đồ tặng chữ thư
pháp và chúc Tết du khách...
- Khách sạn nghỉ dưỡng Alma: vào ngày 30 Tết, Alma resort sẽ đưa khách đi
lễ chùa, mua sắm ở chợ truyền thống và tham quan trang trại hoa ở Cam Lâm để
tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương dịp giáp Tết. Đồng thời, Alma còn tổ
chức cho khách gói và nấu bánh chưng, làm thiệp xuân, vẽ mặt hóa trang, thả
diều… Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức phiên chợ đêm với các gian hàng bày
bán đồ chơi, quà lưu niệm và nhiều món ăn ẩm thực đường phố… Để khách có
thêm nhiều trải nghiệm của ngày Tết cổ truyền, vào ngày đầu tiên của năm mới
4

Tân Sửu, Alma sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống như múa lân, ông đồ cho
chữ, các trò chơi như bốc thăm lì xì may mắn, nhảy sạp….
3.2 Khối cơ sở kinh doanh các điểm vui chơi giải trí:
Để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt đón khách du lịch trong dịp tết Nguyên Đán
năm nay, các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều
chú trọng đến việc trang trí, dành không gian để du khách có một khung cảnh đẹp
chụp ảnh, ghi lại kỉ niệm cùng gia đình, bạn bè… Ngoài ra, các doanh nghiệp đã
đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như không ngừng nâng cấp
trang thiết bị, mở rộng các khu vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong
dịp Tết, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương, thu hút đông đảo
lượng khách du lịch. Cụ thể:
- Khu vui chơi giải trí Vinpearlland:
Từ ngày 11/02 đến 16/02/2021 (tức từ 30 Tết đến mùng 05 Tết) tổ chức các
hoạt động, chương trình: Bịt mắt đập niêu; Nhảy sạp; Ném còn; Thử thách dân
gian (đi cà kheo và đi cầu khỉ ); Bắt Cá 2 tay (1 đội 2 người cột tay lại và thò tay
vào bắt); Biểu diễn tò he, làm quạt, gấp lá dừa; Thư pháp; Hát dân ca điệu lý; Ban
nhạc dân tộc + Dạy đàn; Múa lân sư rồng; Chương trình Hái lộc; MC hoạt náo
tiếng anh và tiếng việt; PJ phục vụ cho khách bốc thăm trúng thưởng tại chợ quê và
chào đón khách; Chương trình ca múa nhạc chào xuân tại Quảng trường Đại
Dương.
Từ ngày 11/02 đến 21/02/2021 (tức từ 30 Tết đến mùng 10 Tết) tổ chức một
số hoạt động: Flashmos Đồi thử thách (Biểu diễn và tương tác với khách);
Minishow đồi vạn hoa (Biểu diễn và tương tác với khách); Minishow tại Quảng
trường Đại Dương) và Chương trình biễu diễn TaTa show.
- Khu du lịch 100 trứng: Năm nay Khu du lịch trang trí nhiều tiểu cảnh để
khách chụp hình; Tổ chức chợ quê bán những món ăn dân dã, ăn nhanh, có âm
thanh karaoke để khách hát cho nhau nghe; giảm 50% giá vé tham quan, vé tắm
bùn, tắm khoáng.
- Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang: Thực hiện
chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm và chào đón
năm 2021: Giảm từ 15- 25% đối với các dịch vụ Núi Spa, Dịch vụ Tắm Bùn
Khoáng Nóng Riêng Biệt...; đón khoảng 500 khách.
- Công viên Du lịch Yangbay:
Tổ chức đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí để đón và
phục vụ khách đến tham quan. Đưa vào phục vụ các công trình mới như: Khu vực
5

cổng chính và nhà chờ của khách được hoàn thiện với quy mô đón 300 khách/lượt;
Vườn gỗ lùa được hoàn thiện và là nét độc đáo riêng của Yangbay; Tăng cường
công tác hướng dẫn tại điểm để để du khách được hiểu nhiều hơn về nét văn hóa
và các dịch vụ tại Yangbay; đăng ký tham gia chương trình kích cầu từ ngày
12/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
- Điểm du lịch Làng nghề Trường Sơn: Chính thức mở cửa đón khách mừng
Xuân Tân Sửu vào ngày 30/01/2021 với các hoạt động như: Thưởng lãm khung
cảnh ngày Tết với rực rỡ sắc vàng của hoa mai và các loài hoa khác; Tham quan 10
kỷ lục Việt Nam về văn hóa và nghệ thuật vừa được công bố. Là điểm Du lịch đầu
tiên được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận tại Quyết định số 172/QĐ-UbnD
ngày 19/01/2021.
- Khu Du lịch Ba Hồ: Năm nay Khu du lịch Ba Hồ chào đón du khách bằng
những hình ảnh đậm chất thôn quê với các chất liệu tự nhiên: Rơm, bắp, mây tre lá,
… Các tiểu cảnh tại Ba Hồ đã được xây dựng bao gồm: Đàn trâu tinh nghịch; Phố
lời chúc; Trúng mùa lúa: với những bó rơm được tạo hình các con thú rất ngộ
nghĩnh; Mùa xuân Tây Bắc; Tết quê. Đặc biệt, trong dịp Tết, Khu du lịch Ba Hồ
tái hiện lại hình ảnh chợ Chồm Hổm.
- Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú: đưa thêm tour tham quan rừng ngập
mặn bằng thuyền kayak, check-in cầu bắc ngang khu rừng dài 175m, cùng nhiều
dịch vụ giải trí thú vị khác để phục vụ du khách.
3.3. Chương trình kích cầu du lịch:
Không chỉ tạo ra các sản phẩm, chương trình phục vụ khách du lịch, trong
dịp Tết Nguyên đán năm nay, hầu như các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm đến du
lịch, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh không tăng giá dịch vụ, mà chú
trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Triển khai Chương trình kích
cầu du lịch do địa phương phát động tổ chức, một số cơ sở đã đưa ra các chương
trình khuyến mãi trong dịp Tết để thu hút khách du lịch, cụ thể:
- Khách sạn Sheraton Nha Trang: từ ngày 05/01/2021 đến ngày 28/02/2021,
áp dụng chương trình giảm giá Buffet hải sản Tết Nguyên đán giảm từ
798.000đ/người còn 720.000đ/ người; ngoài ra, khách sạn còn áp dụng Chương
trình Phiếu quà tặng 2100 có giá trị tương đương với 3.500.000đ và Phiếu quà tặng
3500 có giá trị tương đương 5.600.000đ (được sử dụng khi đặt phòng, các dịch vụ
ăn uống và dịch vụ Spa tại khách sạn).
- Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana: từ ngày 11/02/2021 đến ngày 21/02/2021,
khách sạn thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá phòng từ 5.313.000đ xuống
còn 3.234.000đ đối với khách lẻ (phòng deluxe và ăn sáng dành cho 02 khách).
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- Khách sạn nghỉ dưỡng Ana Mandara: từ ngày 10/02/2021 đến ngày
20/02/2021, khách sạn giảm 25% giá phòng cho khách lẻ đối với các loại phòng
(Garden View, Superior Sea View, Deluxe Sea View, Deluxe Beachfront, Ana
Mandara Suite), giá bao gồm ăn sáng và đón tiễn sân bay cho 2 người lớn và 2 trẻ
em dưới 12 tuổi; ở tối thiểu 2 đêm trong giai đoạn này.
- Khách sạn nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh: áp dụng chương trình giảm
giá từ 20% - 30% các dịch vụ đi kèm trong các Gói ưu đãi gia đình giá từ
2.300.000đ và Gói ưu đãi Kỳ nghỉ trọn gói giá từ 3.800.000đ.
- Khách sạn Novotel Nha Trang: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/03/2021,
khách sạn thực hiện chương trình giảm giá từ 5.000.000đ còn 2.500.000đ đối với
gói dịch vụ Best Holiday và gồm các điều khoản kèm theo.
- Khách sạn Ibis Styles: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/03/2021, khách
sạn giảm khoảng 30% giá phòng cho khách lẻ đối với các loại phòng
(Standard/Superior, Premium, Family).
- Khu Du lịch Ba Hồ: tổ chức chương trình tri ân: “ Tôi là người Ninh Hòa,
Tôi yêu Ba Hồ”. Với chính sách giảm 30% vé vào cổng Khu du lịch Ba Hồ dành
cho tất cả người dân Ninh Hòa (chỉ còn 70.000 đồng), giá vé bao gồm: tham qua
khu du lịch Ba Hồ, miễn phí hồ bơi và các trò chơi thể thao dưới nước, thời gian áp
dụng: từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021).
- Công viên Kong Forest núi Hòn Bà, Nha Trang: từ ngày 08/01/2021 đếm
ngày 28/02/2021, cơ sở thực hiện chương trình giảm 45% giá Chương trình trượt
cáp dưới tán cây rừng - Zipline Canopy Tour và Chương trình lái xe địa hình trong
rừng - ATV Extreme Tour (Trải nghiệm chương trình trong khoảng thời gian 120
phút).
- Công ty TNHH PTU Travel: từ ngày 10/01/2021 đến ngày 28/02/2021,
thực hiện gói kích cầu đối với các chương trình tour gồm Tour Dã ngoại 2 ngày 1
đêm (giảm từ 1.200.000 còn 900.000 đối với khách lẻ); Tour Du thuyền (giảm từ
1.350.000đ còn 1.050.000đ đối với khách lẻ); Tour thể thao biển (giảm từ
1.550.000đ còn 1.100.000đ đối với khách lẻ); Tour Hoàng Hôn Vịnh San Hô 2
(giảm từ 450.000đ còn 350.000đ đối với khách lẻ).
- Công ty TNHH TM & DVDL Thành Thành: giảm giá từ 5% - 10% đối với
khách lẻ cho các dịch vụ vận chuyển, ăn uống, tour du lịch....
3.4 Công tác hỗ trợ khách du lịch:
Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Sở Du lịch đã tăng cường công tác bố
trí viên chức trực đường dây nóng 24/24 và người trực tại Trung tâm Hỗ trợ khách
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du lịch trên đường Trần Phú từ 08h00 đến 21h00 từ ngày 10/02/2021 đến ngày
16/02/2021 để tiếp nhận phản ánh của du khách trong dip Tết. Kết quả: Trung tâm
Hỗ trợ khách du lịch không tiếp nhận vụ việc phản ánh của khách du lịch, nhu cầu
chủ yếu của du khách là hỏi thông tin du lịch ở Nha Trang, các điểm tham quan,
các tour đảo, vinpearl, hỏi về các dịch vụ và quy định về cách ly y tế, thủ tục khai
báo y tế... khi đến Nha Trang - Khánh Hòa.
4. Triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19:
Triển khai thực hiện các văn bản: Thông báo số 34/TB-UBND, ngày
29/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 823/UBND-KGVX, ngày
28/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày
28/01/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19; Công văn số 112/TCDL-LH, ngày 28/01/2021 của Tổng cục Du
lịch về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Công văn số 668/UBND-KGVX, ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo các
hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số
893/UBND-KGVX, ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa.
Sở Du lịch đã ban hành các văn bản số 23/SDL-QLDL, ngày 07/01/2021 về
đề nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Công văn số 103/SDL-QLDL, ngày
25/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn; Công văn số 142/SDL-QLDL, ngày
29/01/2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong
cơ sở kinh doanh du lịch; Công văn số 149/SDL-QLDL, ngày 02/02/2021 về tiếp
tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở kinh doanh
du lịch để nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đăng ký và
khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và
hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đổi mới và nâng cao chất lượng
dịch vụ, vui chơi giải trí để đón và phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; hướng dẫn khách du lịch thực hiện khai báo y tế và
cài đặt bluzone theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đồng thời, thực hiện Công văn số 1118/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày
08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, Sở Du lịch đã ban hành Công văn số
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179/SDL-QLDL ngày 10/02/2021 gửi Doanh nghiệp du lịch và hàng ngày cập nhật
danh sách khai báo y tế của khách du lịch từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
tỉnh để gửi Sở Y tế theo dõi.
Công tác phòng, chống dịch tại khu vực Bến tàu cũng được triển khai chặt
chẽ, tổ chức đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và áp dụng các biện
pháp hạn chế tập trung đông người.
Trên đây là báo cáo của Sở Du lịch về tình hình hoạt động du lịch trên địa
bàn tỉnh Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.
Sở Du lịch kính báo cáo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Tỉnh ủy (vbđt);
- UBND tỉnh (vbđt);
- Trang tin Sở Du lịch; TTXT;
- Lưu: VT, QLDL(Ty),

Trần Việt Trung
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