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CHƢƠNG TRÌNH 

Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

 

 

I. CĂN CỨ 

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành 

Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” trong tình hình mới; 

- Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL 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 COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng 

đến nội địa, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP và triển khai Hướng 

dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL, góp phần từng bước phục hồi ngành Du 

lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ cuối 

năm 2021, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân. 

- Giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch đa dạng, 

hấp dẫn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khôi phục niềm tin của thị trường 

về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn. 

III. NỘI DUNG 

1. Tên gọi Chƣơng trình: Chương trình phát động du lịch nội địa thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề “Du lịch 

an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”. 

2. Hƣớng dẫn đón và phục vụ khách du lịch an toàn 

a) Đối với các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Tham mưu Lãnh đạo địa phương công bố mở cửa du lịch, đón và phục vụ 

khách du lịch theo từng cấp độ dịch tại địa bàn gắn với các biện pháp bảo đảm 

an toàn dịch bệnh tương ứng. 



2 

 

 

 

- Cụ thể hóa tiêu chí điểm đến, dịch vụ du lịch an toàn theo Hướng dẫn tạm 

thời số 3862/HD-BVHTTDL, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn cho khách du lịch, 

thống nhất với chủ trương, quy định, hướng dẫn liên quan của các cơ quan 

Trung ương và các địa phương khác. 

- Phổ biến, quán triệt cho các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn các quy 

định liên quan về hoạt động du lịch an toàn. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách an toàn, năng lực y 

tế, kiểm soát dịch bệnh. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn vừa đảm bảo hoạt động du 

lịch được thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh. 

b) Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch  

- Xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn theo Hướng dẫn tạm thời 

số 3862/HD-BVHTTDL, các quy định có liên quan của ngành Du lịch, ngành Y 

tế và địa phương. 

- Chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch an toàn, dự phòng 

phương án sẵn sàng xử lý sự cố do dịch bệnh gây ra theo quy định. 

- Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm các quy 

định phòng, chống dịch của ngành Du lịch và các cơ quan chức năng.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch thực hiện quy trình, thủ tục hoạt động du 

lịch an toàn. 

- Triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông, kích cầu du lịch bám sát 

nội dung thông điệp “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”, định hướng tái 

khởi động du lịch nội địa tại văn bản này. 

- Xây dựng, giới thiệu các gói liên kết kích cầu du lịch nội địa có ưu đãi, 

cam kết về chất lượng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các chương 

trình du lịch tới các điểm đến mới. 

c) Đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch 

- Tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ “Thông điệp 5K” và các biện 

pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo quy định. 

- Tuân thủ các quy định của điểm đến, quy định, hướng dẫn của đơn vị 

cung ứng dịch vụ du lịch. 

- Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị 

COVID-19, hợp tác trách nhiệm với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và các cơ 

quan chức năng về phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch. 

3. Tổ chức truyền thông, xúc tiến, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du 

lịch hấp dẫn; việc mở cửa lại du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sự 

sẵn sàng đón tiếp khách du lịch. Tổ chức các hoạt động, sự kiện phát động thị 

trường, phục hồi hoạt động du lịch nội địa theo lộ trình từ nội tỉnh tới liên tỉnh, 

liên vùng và phạm vi cả nước. 
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- Tổng cục Du lịch:  

+ Phối hợp với các bên liên quan tổ chức công bố và phát động Chương 

trình Du lịch an toàn, hấp dẫn“Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” trên các 

kênh truyền thông của Tổng cục Du lịch và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

+ Quán triệt, hướng dẫn các địa phương, cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, tự 

đánh giá và thường xuyên cập nhật mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tại website http://safe.tourism.com.vn.  

+ Giới thiệu rộng rãi và khuyến khích khách du lịch sử dụng ứng dụng “Du 

lịch Việt Nam an toàn” để tra cứu thông tin du lịch an toàn, khai báo y tế, đánh 

giá điểm đến. 

+ Phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện tái khởi động 

du lịch nội địa liên tỉnh, liên vùng an toàn, linh hoạt. 

+ Kết nối các điểm đến, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây 

dựng các gói sản phẩm hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa.  

- Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ  

+ Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Cổng Thông tin điện tử Bộ, Trung 

tâm thông tin du lịch, Tạp chí Du lịch: Mở chuyên mục về Chương trình “Du 

lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”. 

+ Truyền thông nội dung Hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; giới thiệu, quảng bá trang website 

http://safe.tourism.com.vn; cập nhật thông tin kết quả đánh giá mức độ an toàn 

của các điểm đến, các địa phương. 

- Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch 

+ Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:  

. Xây dựng các quy định, hướng dẫn đảm bảo du lịch an toàn, hạn chế tối 

đa rủi ro về dịch bệnh cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người 

dân địa phương theo hướng thống nhất với các quy định đã ban hành. 

. Cập nhật, thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch, lộ trình, thời 

gian mở cửa, mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch. 

. Có phương án cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa khách đến địa phương 

theo các chương trình tour trọn gói. Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí 

tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương 

quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng hấp dẫn các gói kích cầu du lịch.  

. Xây dựng nguồn nhân lực du lịch an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du 

lịch an toàn trên địa bàn.  

http://safe.tourism.com.vn/
http://safe.tourism.com.vn/
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. Tổ chức phát động phục hồi du lịch nội địa trên địa bàn; kết nối với các 

địa phương lân cận và các địa phương khác trong nước để phát triển tuyến, điểm 

an toàn liên vùng. 

+ Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn 

tham gia; theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các cam kết về dịch vụ. 

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương  

+ Hưởng ứng tham gia và chủ động có kế hoạch triển khai chương trình 

phục hồi du lịch nội địa. 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp thành viên xây dựng chính sách kích cầu  

phục vụ khách du lịch, phối hợp với các hãng hàng không, vận tải, các bên cung 

ứng dịch vụ thành lập liên minh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch  

+ Có kế hoạch và tiêu chí cụ thể để đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

có hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh du lịch. 

+ Hưởng ứng, xây dựng các chương trình, gói kích cầu du lịch, đa dạng hóa 

dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.  

+ Cung cấp thông tin, thông báo đầy đủ về điều kiện sẵn sàng đón khách, 

quy định về đảm bảo an toàn, dịch vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam 

kết với khách du lịch; đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch 

mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách.  

- Đề nghị các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải du lịch  

+ Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng các chương 

trình du lịch trọn gói, có chất lượng, ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa. 

+ Thực hiện và tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn cho hành khách. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng cục Du lịch: 

- Chủ trì tổ chức triển khai, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp 

báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hàng quý. 

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. 

 2. Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai Chương trình tùy 

theo cấp độ dịch trên địa bàn gắn với các biện pháp phòng, chống dịch tương 

ứng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khách du lịch thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh.  
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3. Các Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình gắn với việc thực hiện phòng, 

chống dịch. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

-  Kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi có vướng 

mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện Chương trình để sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện. 

Kinh phí triển khai Chương trình này được đảm bảo từ nguồn ngân sách 

nhà nước, xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- TCDL, các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Các Sở DL, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL; 

- Hiệp hội DLVN; 

- Lưu: VT, TCDL, NQT (150). 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 
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