
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:         /UBND-VHTT
Về việc đảm bảo các hoạt động du lịch 
trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 trên địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 01  năm 2023

Kính gửi: 
- Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;

                                         - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 
tại Công văn số 113/SVHTTDL-QLDL ngày 17/01/2023 về việc đảm bảo các 
hoạt động du lịch trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân 
dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban 
Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 
23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 
đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn 
số 5256/BVHTTDLVP ngày 29/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Xuân Quý Mão 
2023; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 17/CT-UBND 
ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 2373/KH-
SVHTTDL ngày 09/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng 
Xuân Quý Mão - 2023; Thông báo số 22/TB-SVHTTDL ngày 05/01/2023 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lịch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao mừng Xuân Quý Mão - 2023.

2. Tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, kiểm soát chất lượng 
dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lưu trú du lịch (nhà nghỉ, 
khách sạn), hướng dẫn du lịch, ăn uống, dịch vụ du lịch tại các di tích lịch sử 
văn hóa, danh lam thắng cảnh và các cơ sở vui chơi giải trí.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho du 
khách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các hành vi đeo bám, 
gây phiền hà cho khách; thực hiện các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là phòng 
ngừa lây nhiễm dịch COVID-19.



2

4. Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các cơ 
sở vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây 
dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong 
dịp tết Nguyên đán.

5. Đề nghị các xã, thị trấn báo cáo các hoạt động du lịch trong dịp tết Quý 
Mão gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện)  và trên zalo 
nhóm trước 9 giờ 00 ngày 24/01/2023 (tức ngày 03 Tết Nguyên đán Quý Mão) 
để tổng hợp báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. Nội dung 
báo cáo tập trung vào các nội dung sau:

 - Công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động du lịch trong dịp tết Quý 
Mão tại địa phương. 

- Tình hình đón khách du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam 
thắng cảnh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác (tổng lượt khách, tổng 
thu từ du lịch trên địa bàn, so sánh tăng/giảm về tổng thu và số khách so với 
cùng kỳ năm 2022). 

- Các hoạt động được tổ chức nhằm phục vụ khách du lịch và nhân dân tại 
địa phương.

 - Công tác phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, giám sát các hoạt 
động liên quan đến du lịch và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các di 
tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở 
kinh doanh du lịch.

Yêu cầu Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này./. 
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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