
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

Số:          /SDL-QLPTDL 

 

V/v tạm dừng văn bản số 1923/SDL-

QLPTDL ngày 16/10/2021 của  

Sở Du lịch 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. 

 

Thực hiện Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/10/2021, Sở Du lịch có ban 

hành văn bản số 1923/SDL-QLPTDL để triển khai đến các doanh nghiệp du lich 

trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 18/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 

3862/HD-BVHTTDL về hướng dẫn tạm thời 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” trong hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch. 

Tại điểm 1, Mục C của văn bản số 3862/HD-BVHTTDL của Bộ VHTTDL 

có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Hướng dẫn”. Hiện, Sở Du lịch đã 

dự thảo Phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19 cho ngành du lịch, trình UBND tỉnh có ý kiến để triển khai đến các doanh 

nghiệp. Do đó, Sở Du lịch xin thông báo đến các doanh nghiệp tạm dừng văn bản 

số 1923/SDL-QLPTDL ngày 16/10/2021 của Sở Du lịch, để chờ chỉ đạo, hướng 

dẫn của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố 

(t/khai); 

- BQL KDL các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên 

Mộc (t/khai); 

- TT QLHTKDL thành phố Vũng Tàu (t/khai); 

- BQL KDL quốc gia Côn Đảo (t/khai); 

- HHDL tỉnh (t/khai); 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLPTDL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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