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Thirc hin Kt 1un s 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 nàm 2021 cüa BO
ChInh tij ye mOt so nhiêm vu trong tam tang cua'ng cong tác phông, chông djch
COVID-19 và phát triên kinh t xa hôi; Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày ii
tháng 10 nàm 2021 ciia Chmnh phü v Ban hành quy djnh tm th&i thich üng an
toàn, linh hoat, kiêm soát hiêu qua dich COVID-19; Cong van so 1099-CV/TU
ngày 15 tháng 10 nàm 2021 cüa Thành üy Dà Nng ye phucing an don khách
quôc tO, ni dja trong trng thai bInh thtthng mOi; Cong van so 8044/VPCPKGVX ngày 02 tháng 11 11am 2021 cüa Van phOng ChInh phü ye vic huàng
dan ttm thi thI diem don khách du ljch quôc tê dOn Vit Narn; Hithng dan tarn
thi so 4122/HD-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 näm 2021 cüa Bô Van hóa, The
thao và Du !jchvO vic thI dim don khách du 1ch quôc tO dOn Vit Nam,
UBND thành phô ban hành Phuong an don khách du ljch quôc tO dOn thành phô
Dà Nàng vói các ni dung nhu sau:
I. M1JC IMCH, YEU CAU
1. Mic dIch
- T chüc thI dim don khách du ljch quc t trOn Co sO' dam bão các bin
pháp an toàn phông, chOng djch theo lo trmnh d xuât c'CTa Bô Van hóa, The thao
và Du 1ch (dã &rlc ThO' tuo'ng ChInh phü thông nhât ti Cong vAn so
8044/VPCP-KGVX ngAy 02/11/2021 cüa VAn phOng ChInh phU ye vic huO'ng
dan tm thO'i thI diem don khách du ljch quOc tO dOn Vit Narn).
- .T chi'rcthi dim don khách du ljch quc t nhm thu nghim dánh giá
mirc d lâynhiêm (nOu co), kha nAng kiOm soát, O'ng phó, xi'r 1 sii cô y tO Va
nAng !1rc diOu trj khi phát sinh ca nhim COVID- 19 (nOu co) tü khách du ljch
quôc tO dOn Dà Nng tham quan du ljch dông thi gop phan tirng buO'c khôi
phc hoat dng du lich, hoat dông kinh tê cüa .thànli phô, tiOn tói phçic vii hot
dng du ljch blnh thuO'ng theo 16 trmnh cho phép cüa ChInh phü. Thy theo tlnh
hInh thuc tO, thành phO s cho phép tip tic hoc tm drng chucrng trmnh thj
diOm don khách du ljch quc t d dam bâo an toàn cho du khách, nguO'i dan và
nguäi lao dng.
- Quãng bá hInh ânh Dà Nng, Viêt Nam - dim dn an toàn và hap dan,
khAng djnh thuong hiu diem dOn cO'a du ljch Dà Nang.
2. YOu cu
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- Tuân thu tuyt di các biên pháp phOng, chng djch bnh theo chi dao
cüa ChInh phü, Ban Chi dao quôc gia ye phông, chông djch COVID-19 và các
hi.thng dan cüa các ca quan chrc nàng.
- Dam bào 100% ngixi lao dng tai các khu, dim du ljch, doanh nghip
cung irng djch vu tham gia phc vi khách duçic tiêm dü lieu väc xin phông
COVID- 19.
- Dam báo an toàn, thuân lai cho khách du lich, doanh nghip, .ngithi lao
dng tham gia, phc vi khách du ljch quôc tê và cong dông dan cu.
- Chti dng, sn sang linh boat và có các phucmg an xir 1 tInh hung,
phông ngi'ra rüi ro trong qua trmnh to chirc don khách.
- Dam bào sr phéi hçp chit ch git?ra các co quan quãn 1' nhà nuóc, dan vj
lien quan và doanh nghip trong qua trinh don khách du ljch quôc té trong cong tác
dam bào an toàn phOng, chông djch.
- Tang cu?mg üng dung cong ngh thông tin trong qua trInh thurc hin dOn
khách (kiêm soát chüng nhn tiêm chüng, quàn lr khách nh.p, xuât cãnh...).
II. LO TRINH Tm DIEM DON KHACH DU LId QUOC TE
1. Giai doin 1 (tr tháng 11/202 1)
Thi dirn don khách quc th theo các chuang trInh du ljch tr911 gói, thông
qua các chuyên bay thuê chuyên và thucrng rnai quOc tê tai các khu vçrc, co s
djch vii du ljch ducc la chon tai thành phô Phu Quoc (Kién Giang), Khánli
HOa, Quãng Nam, Dà Nng, Quàng Ninh (Danh miic các khu v'çrc, cci s& cung
ung djch vii di.rcic don khách du lich quôc t do da phurong xét ch9n và cong bô
cong khai).
Dà Nng xét ch9n cáo cci s& cung irng djch v11 phiic vii khách quc t
(gom co s bin ti-u là khách sanlkhu nghi thro'ng, khu/diêm du ljch, san golf...)
dam báo các diêu kin dInh kern phuong an nay trén ca sO' phu hqp v&i nhu câu
cüa các dôi tuçing khách do cOng ty ift hành xây dçrng d triên khai thirc hin.
2. Giai doin 2 (tr tháng 0 1/2022)
MO' rng phm vi don khách du ljch quc t kt ni các dim dn thông
qua các chuyên bay thuê chuyn va thuong mai quc tê thuO'ng l. Khách có the
tham gia các chuong trinli du ljch k& hqp các dim den tai 05 dja phuong & giai
doan 1 (co the bô sung them môt s dja phuong khác nOu dáp ung dü diOu kn
và có dé xuãt don khách du ljch quôc té) sau khi d hoàn thành chuong trInli du
ijeb tai diem den dan tiên trong thi gian 07 ngày.
Dà Nng mO' rng dim dn vâi các dja phuong tham gia chuang trInh thI
diem dê lien kêt thu hut khách quôc té tao sir da dng trong vic 1ira ch911 cáo
chuong trInh tham quan du ljch tai Dà Nng và các dja phuo'ng duc cho phép
don khách quôc té.
3.Giaidon3
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M& cira lti hoàn bàn déi v6i thj tnrmg khách du ljch quc t. Th?Yi diem
bat dau giai doan 3 sê can cir tInh hInh djch bnh th%rc tê và tren co' s& dánh giá
kêt qua don khách du ljch quôc tê trong 02 giai dotn dâu.
III. KIIACH DU L!CH QUOC TE
Khách du llch quc t dn Vit Nam là nguô'i nithc ngoài, ngithi Vit
Nam cix trá ti nu'c ngoài den t& các thj trung du ljch tr9ng diem, tiêm nàng
cüa Vit Nam, dáp 1rng các diu kiên v xut nhp cánh và các diêu kin ye ytê
duói day:
1. Co chirng nhân tiém dü liu v.c xin phông COVID- 19 di.rçic Co quan CO
thâm quyên ti Vit Nam cong nhân (khong áp diing doi vó'i tré em du&i 12 tuôi
di cüng cha mc hoc ngui giám ho). Thi gian tiêm müi 2 hoc mfli 1 (dôi vái
loai väc xin 1 mUi) có hiu lirc di:i 14 ngày và không qua 12 tháng tIith den thi
diem xuât cãnh. Hoc cO chirng nhan d khOi bênh COVID-19 hoc các giây to'
tuong duang xác nEn dã khOi bênh do co quan cO thm quyên ti nuc diêu trj
cap và thr?c Vit Nam cong nhn. Thai gian tir lüc xuât vin tInh den thi diem
xuât canE không qua 06 tháng.
2. Co kt qua am tInh vi xét nghiêm SARS-CoV-2 bng phucing pháp
RT- PCRIRT-LAMP trong vông 72 gi trtróc khi xuât cành và duc co quan Co
thâm quyên ciia nuc thuc hin xét nghiêm cap ching nhn (tInh tr th&i diem
lay mâu xét nghirn).
3. Co bâo him y t hoäc bão him du ljch có ni dung chi trá diu trj
COVID-19 vâi mirc trách nhiêm t& thiu 50.000 USD.
4. Tham gia chucrng trInh du lich trQn gOi cüa doanh nghip 1i hành.
Ngoài các diu kin chung nhii trên dixqc quy djnh ti Huàng dn t.m thi
sO 4122/MD-B VHTTDL ngày 05/11/202 1 cüa B Van hóa, The thao và Duljch
,
ye vic thI diem dOn khách du ljch quôc to den Viêt Nam, thành phô Dà Näng,
khách du ljch thirc hin them cãc diOu kién cii the (Phii 1iic dfnh kern).
• IV. QUY TR1NH DON KIIACH DU LICHQUOC TE
1. Dan k) chlrffng trInh du Ijch
- Kh4ch du lch 1ira ch9n và dàng k tham gia chixo'ng trInh du 1ch cüa
các doanh nghip itt hành quôc 10 cung cap djch v trong giai don thI diOrn
(chuang trInh du ljch quy dinh rO v thông tin chuyên bay, Co S liru trt, cãc
djch vli tham quan, giãi trI và thyi gian cUa chuong trInh). Doanh nghip itt hành
thông báo cho khách du lich ye CáC thu tiic can thiOt khi dAng k3 tham gia
chuo'ng trInh du ljch.
- Chuo'ng trinh du ljch duoc thit k trong khu rc và CC co s& djch vi
duçic thành phô Ba Nang cho phép vói thi gian tôi da là 90 ngày.
- Sau khi hoàn thành chuong trInh du ijch (ti thiu 7 ngày), nêu có nhu
câu & Ii Vit Nam dO thàrn than thI phài d.ng k' truc v&i doanh nghip itt
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hành d h trV thi tiic bàn giao khách v dja phuong ncii thäm than và thirc hin
vic giám sat ytê theo quy djnh hin hành.
2. Xét duyt nhfin sir, cp thj thiyc
- Trithc khi lam thu tçic cho ngui nithc ngoài nhp cânh, doanhnghip lü
hành quôc tê thông báo dn Cic Quàn l' xut nhp cânh, B Cong an tu cách
pháp nhân theo quy djnh tai khoàn 2 Diu 16 Lut Nhp cánh, Xuât canE, Qua
cânh, Cu ti-u, cüa ngu?i nuóc ngoài tai Vit Nam so 47/2014/QH13 và van bàn
cüa B) Van hóa, The thao và Du lich ye viêc km chçn tham gia chrnmg trinh thI
diem.
- Doanh nghip trxc tip gi'ri van bàn d nghj xét duyt, kiêm tra nhân s
ngui nuc ngoài nh.p cânh (theo mu NA2 ban hành kern Thông tu sO
04/2015/TT-BCA ngay 05/01/2015 cia Bi trung B Cong an) Va nhan kêt qua
ti Ciic Quãn i xuât nhp cánh; có th gtri van bàn và nhn kêt qua qua giao
dch din ti'r ti Cong thông diên ti:r v xut nh.p cành (huâng dan tai website
http :1/immigration. gov.vn).
- Trong thii gian không qua 02 ngày lam vic k ttr ngày nhn duçc van
bàn dê nghj, Cic Quàn 1 xuât nhap cãnh thông báo kêt qua kiêm tra, xét duyt
nhân si,r cap thj thc nhp cành; van bàn trâ Ru s Co them ma QR chra duô'ng
link dê tái irng diing IGOVN do B Cong an xây dçrng nêu chap thu.n. Trithng
hçup không chap thuin sê thông báo i do cii th&
- Khách du ljch nhn thj thc tai co quan ctti din cüa Vit Nam tai nuàc
ngoài hoc tai cüa khau quc t theo d nghi cüa doanh nghip itt hành quôc té.
- Thj thirc nhp cãnh Co th?ñ htn phu hqp chucmg trInh du ljch, nêu khách
tiôp tiic dAng k chuong trmnh du ljch ti các khu vrc thuOc dja phumg duçuc cho
phép dión khách du ljch quôc té thI xem xét gia hin tm ti-a theo bâo lãnh cüa
doanh nghip.
- Trix&ng hap co than nhân tai Viêt Nam, ht thôi gian du ljch (ti thiu 7
ngày), nêu cO nhu câu tiêp tiic a iai d thäm than thI dugc Co quan quân 1 xuât
nhp cãnh cho phép chuyên dôi mic dich nhp cánh theo quy djnh.
3. Chun bj truóc chuyn bay
- TnrOc khi nhp cành vào Viêt Nam doanh nghip itt hànli can khuyên
cáo khách du ljch theo dOi sirc khoé, can nhäc hüy/hoãn chuyên di nêu tai thi
diem thirc hin chuyên di có các triu chrng nghi nhiêm COVID- 19 hoc duc
xác djnh cO tiêp xüc gân vâi tnrYng hap nhimInghi nhiêm COVID-19.
- Khách du ijch tin hành xét nghiêm RT- PCR/RT-LAMP trong vông 72
gia triróc thi diem xuât canE (tInh ttr thai diem iây mâu xét nghim).
- Khách du ljch cn lixu 9 các bin pháp phOng dch thIch hap trên phuong
tin 4n chuyên tmóc khi nh.p qânh.
- Khách du ljch (bao gm cã tré em duói 12 tui di cting b me hoc
nguui giám h hap pháp) can chuân bi các giây to can thiêt theo quy dnh, trtr
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cáo giy tô duçc Ca quan chfrc nAng cüa Vit Nam chp nhn bàn din tr, cüng
vi két qua xét nghim RT- PCRJRT-LAMip am tInh dizcic cap không qua 72 gi
tnroc thô'i diem xuât cãnh d xut trinh cho hang hang không và CáO CG quan
xuât nhp cánh khi thrçc yêu cau.

4. Thiyc hin quy trInh nhp xut cãnh
- Khách du ljch tin hành sang bc sirc khôe ti Càng hang không quc té
nhâp cãnh, bao gôm do nhiêt do, cài dt lrng diing IGOVN và üng diing PCCOVID. Yêu câu khách du lich sir dung cáo üng ding trên trong suôt qua trInh
tham gia chtrang trInh du ljch tai Vit Nam.
- Khách du lich thuc hiên cáo thu tiic d nhp cánh t?i Gang hang không
quôc té theo quy dnh, Ca quan y t tai san bay kiêm tra các diêu kin ye y tê,
cong an cira kháu thirc hin kiém soát nhp cânh, cap chirng nhn tarn trü, cap
thj thirc (néu co) dôi vai ngiiri nuóc ngoài nhp cánh san bay quôc té sau khi
khách hoàn tat thu tuc ye y té.
- Doanh nghiep ifi' hành h trci và hu&ng dn khách du ljch trong qua trInh
chuân bj giây tà nhp cânh và to chi'xc don tiêp khách sau khi nhp cânh dung
quy djnh.
- Khách du ljch tir theo döi sCrc khoé, darn bào tuân thu "Thông dip 5K"
Va cáo bin pháp phàng ngüa, kiêm soát lay nhiêm theo quy djnh.
- Trung hcip cO các du hiu bt thumg v sirc khöe nhu s&, ho, dau
hong, kho th&, dau ngiii - met mOi - &n lanh, giãm hoc mat vj giác hoc khiru
giác thI thông báo ngay cho co quan y té tai san bay dé theo dOi và triên khai
quy. trInh xj'r 1 djch bnh theo quy djnh.
5. Qua trInh tham gia chtrng trInh du llch ti Ba Náng
a) Ngày 0-1
- Doanh nghiêp 1Q hành tip nhân, 4n chuyn khách ye ca s& luu tth.
- Tai Ca s& liru trCi, khách du ljch tir xét nghim COVID-19 duâi sr huóng
dan, giám sat cüa can bô y té cüa ca s& km tn hoAc nhân viên dà dugc t.p huân
ye an toàn, xét nghiOm COVID- 19 hoäc duçxc xét nghim COVID- 19 bi Ca
quan y tê dja phixang..
+ Nu kt qua xét nghiêm am tinh vol COVID- 19, khách du ljch tip tiic
tham gia chuang trInh du ljch.
+ Nu kt qua xét nghiOm duang tInh vOl COVID-19, khách du ljch se
di.rçic du'a den ca sO chQa bênh dáp ü'ng diêu kiên dê diêu trj y tê theo quy djnh.
Chi phI diu tn duac chi trâ bOi bão him hoc doanh nghip 1ü hành.

b) Ngày 1- 7
- Khách du ljch chi duac tham gia cac hoat dOng du Ijch theo ljch trinh dà
dirçic dng kr truOc theo kê hoach do doanh nghiêp du ljch to chüc. Tuyt dOi
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không dtrçc tách doan ho.c rôi khOi khu vrc dOn khách dã dixcc bé trI. Hn chê
tiêp xi1c gân vói các thành viên cUa doàn khách du ljch khác.
- Khách du ljch tu theo döi süc khOe, nu cO các biu hin s6t, ho, dau
h9ng, kbó tho', thu nguo'i - mt môi - ón 1nh, giàm hoc mat v giác ho.c khüu
giác ho.c cO kêt qua duang tInh voi COVID-19 trong qua trInh tir xét nghim
phài báo ngay cho nhân viên y to dê dugc xét nghim sang icc và quân 1 kjp
thii.
- Dam báo tuân thu "Thông dip 5K" Va CáC bin pháp phOng ngra, hOrn
soát ãy nhiOm theo quy dinh cüa ca quan y tO cO thâm quyOn trong mci hot
dng cüa khách du ljch và ciia cor so' cung trng djch vi cho khách du 1ch.
- Ca so' lim tth b trI các kit xét nghim nhanh tai phOng khách sn hoc
cung cap theo yOu câu, khuyen cáo khách du ljch ty xét nghim 2-3 ngày/lân Va
thông baa kêt qua cho cci so' lixu trü de theo dôi theo quy cljnk
- So' Du flch phi hcip vói So' Y t, Cong an thãnh ph& UBND các qun,
huyn và các dan vj liOn quan tin hành kiOm tra, giám sat âê dam bào vic tuân
thu ljch trInh du flch và darn bâo an toàn phông chông djch bnh cüa doanh
nghip lü hành, doanh nghip cung img djch vii và khách du 1ch.
- Vài khách du ljch dàng k chuang trmnh du ljch duo'i 7 ngày ti các dja
phuang: khách du ljch tro' vO nithc theo các huâng dn và quy trinh di.rçrc cong
bô b&i quôc gia tuang üng.
c) Ngày 7+
- Vo'i khách du ljch dang kfr chuang trínli du ljch trên 7 ngày: khách du
ljch dtrçc xét nghim RT-PCR bo'i nhân viOn y tê ho.c co quan y tO dja phuang
vào ngày thi 7 cüa chuang trInh du llch
- Sau khi nhn dugc kt qua xét nghim am tInh vOi COVID-19, khách du
lch có the dOn các dja phucing khác duçic phép don khách du ljch quOc tO theo
chuang trinh du ljch tr9n gói (danh mc các khu virc và dja phuang don khách
dugc cong bO theo tmg giai dotn cüa 1 trInli don khách quôc tê). NOu khách du
lch có nhu cau thäm than ti các dja diOm khác ngoài các dja diem dä duqc don
khách du 1ch quôc tê, phãi cO van bàn dàng k vOi dan vj to chuc dO thông báo
vái chInh quyên dja phucrng 11th dn phôi hop theo dOi si'rc khOe, quàn l theo
quy djnh. Khách có the xuât cãnh ye nuàc trOn các chuyên bay thuang mi dang
khai thác ho.c các chuyên bay thuê chuyOn duqc cap phép.
- Khách du ljch tuân thu dy di các bin pháp dam bão an toàn phèng
chông djch theo quy djnh.
V. NQI DUNG TRIEN KHAI BE DON VA PHTJC vi KIIACH DU
L!CHQUOCTE
1. Cong b thông tin v thu tVc, quy trInh, diu kin don khách du ljch
quôc tO, quãng bá du ljch Dà Nng dOn cong dông doanh nghip du ljch, doanh
nghip cung rng djch vi trong và ngoai nuó'c; các cor quan di din ngoai gião

rnthc ngoài ti Vit Nam, các ca quan dai din ngoi giao Vit Nam ti nuâc
ngoài và khách du ljch quéc t.
2. Ban hành và hi.ràng dn doanJi nghip tham gia don khãch du ijch quc
tê ye quy trInh xir l9 sr c v y t.
3. T chirc tip nhân dng k, xét ch911 doanh nghip cung irng djch vii dü
diêu kin phiic vi khách du ljch quc t. Cong b cong khai danh sách các dan
v cung irng djch v1i du ljch dé các doanh nghip itt hành quôc tê hra chQn k
h9p dông xay dirng chwing trInh du ljch ban cho khách.
4. T chüc tp hun, hithng dn ngui lao dng tai các doanh nghip tham
gia chuang trInh thI diem v nghiêp vu, k5 nàng phic V%1 khách, các bin pháp
phOng chông lay nhim, v sinh kM khun, quy trInh don và phc vi khách,
quy trmnh xfr l sir cô ytO cho các doanh nghip cung üng djch vu &rcYc xét chçn,
ho trçi xét nghim nhanh COVID- 19 cho khách du ljch quôc tê.
5. Hiiing dan, kim tra dam bão thuc hin nghiêm và d.y dü các bin
pháp phOng chông djch COVID-19 di vâi vic tMp nhn khách tr khi nhp
cành và trong suôt thai gian khách thrc hin chircing trinh du ljch ti dja
phuang. Huâng dan, to chirc vic xét nghim cho khách theo quy djnh.
6. Thm djnh Phiiang an phuc vu don khách cüa doanh nghip, kiêm tra
các diêu kin ye dam bão cong tác phOng, chông djch t.i các doanh nghip cung
1rng dch vçi dU diOu kin phuc v khách quc t& xe vn chuyOn khách, ti san
bay.
7. PhM hçp chun bj dy dü các dju kién v ca sô vat ch.t, trangthi& bj,
vt tu te, nguôn nhân lirc, sn sang tip nhn nguii nhp cãnh can ho trçl ye
sirc kJióe ho.c có triu chi'rng nghi ngi, xác djnh m.c COVID- 19 dê cách ly'
diêutrj, chuyên tuyên theo quy djnh.
8. B tn dithng day nOng va can b du mi d tip nh.n thông tin, xü 1'
các trithng hgp nghi ng& mc COVID- 19 ti các dim du ljch khi can thiêt. Dam
bão nãng hrc y tO, sn sang v •nhân luc, vat lire, t chüc kiOm tra, giám sat vic
triOn khai dOn khách du ljch quc t theo quy djnh. Chun bj san sang các
phuang an phOng, chông djch và x1r l' sir c y t phát sinh trong qua trInh triOn
khai thI diem don khách du iich quoc té.
9. Rà soát cong tác t cMc d kip thai n.m b&t nhUng khó khàn, vung
mac trong cong tác tniên khai thI dim dOn khách du flch quOc tO.
10, Tip tiic trin khai tiOm vc xin phông COVID-19 cho di ngtI lao
dng du ljch tham gia phic vii khách.
11. T chirc din tp quy trInJi don và phçic vii khach, quy trInh xir 1 sr
cô ytO.
12. Kim tra, giám sat trin khai toàn b phucmg an t chirc các chuyn
bay dua khách nh.p cãnh tai dia phuang; xir i các vuâng mac phát sinh (nOu
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co) lien quan dn khách, doanh nghip khai thác khách và co s& duçc thiêt 1p
don khách quôc té theo tour khép kin.
13. T chirc truyn thông v vic don khách du ljch quc tê Va. to chirc
don doàn khách dau tiên theo chuang trinli du ljch tr9n gói.
14. DnhkS' tng hçrp thông tin v s lirçrng khách, tInh hInh dOn vàphiic
vii khách; sc kôt, tOng kêt, dánh giá két qua. thirc hin, các vung mac, van dê
phát sinh trong qua trinh dOn và phic vçt khách, dé xuât giãi pháp xir
VI. TO CH1C THC fflN
Các so, ban, ngành, dia phirnng, các co quan, doWn v lien quan và các
doanh nghip, c'y sO cung ing djch vii triên khai thirc hin nhim v11 theo Quy
chê phôi hgp triên khai thi diem dOn và phiic vi Ichách du ljch quôc tê den thành
phô Dà Näng ban hành kern theo Quyet dinh s62 /QD-UBND ngàyA tháng
11 nam 2021 cüa Chü tich UBND thành ph Dà Nng.
Trén day là Phiing an thj dirn don và phiic vii khách du ljch quôc té den
thành phô Dà NAng, UBND thành phô yêu cau các co quan, dan vj, dja phuang,
các doanh nghip, cá nhãn lien quan nghiém tüc triên khai. Trong qua. trInh thirc
hin së diéu chinh phii hçip vOi diên biên tmnh thirc tê va c.p nh.t các chi d?.o cüa
ChInh phü và các B, ngành lien quail. Nôu cO khO khän vuOng mac, dê nghj các
dan vi phán hôi thông tin và dê xuât giãi pháp xr l ye TJBND thành phô thông
qua don vj dâu môi SO Du ljch dê tong hp báo cáo.IlVoi n/ian:
- Thu thông Chfnh pht'i;
- VPCP, Các B: VHT'TDL, Y t, Cong an,
Ngoi giao, 'fITI, GTVT, Quc phông;
- Tng ciic Du ljch;
- YE Thành Uy; 11 HDND TP;
- CT, các PCT.UBND TP;
- Các S, ban, ngãnh lien quan;
- TJBND các qun, huyn;
- Cãng vi hang không min Trung, Cãng
hang không quc tê Dà Nàng, Congty CP
Du tu khai thác Nba ga Qu& tê Dà Nng;
- HHDL Dà Nang;
- Các doanh nghip, don vj lien quan;
- Lru: VT, KT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. Cliii T!CH
PHO CIIIJ TICH

ran PhuOc Son

Phi luc
IIU'O G DAN TAM THO'I
VEVIECDO yAH.i \J KHACH DU LICH QUOC TE DEN oA NANG
(Dinh kern 7 .' ong .á.n
/PA- UBND rzgày 4. tháng 1] nàin 2021
'an nhân dan thành phó Dà I'Täng)

i. yEu CAU DO! vO KHACH QUOC TE
Ngoãi cac yeu c.0 ti miic III Phuo'ng an thI dim don và phiic vv khách
du Tjch quôc té den thành phô Dà Nng, khách can dáp irng các diêu kin sau:
- Chp hành và thirc hin các bin pháp cách ly, xét nghim, can thip y t
theo quy djith hin hành cüa nhà nrnfc Viêt Nam trong tmng hçp khách ducc
xác djnh mac COVID-19 hoc có lien quan dn bnh nhân mAc COVID-19.
- Chju trách nhim chi trâ mç1 chi phi khi dn du ljch tai thành phé Dà
NAng - Vit Nam bao gôm Ca chi phi diki trj, cách ly y tê.
- Cam kt tham gia dung chrcmg trInh du ljch trQn gói khép kin dA duçrc
cap phép; tuyt dôi không tir rôi khOi khuon viên khách s.n ncii hru trü hoc
dja diem tham quan trong thO'i gian tham gia chi.rcmg trInh du ljch trçn gói khép
kin. Tri.thng hçip dc bit phài dwic cy quan có thâm quyên dja phwng cho
phép.
- Chip hành nghiêm tic các quy dinh v phOng cMng djch va các quy
djnh khác lien quan trong qua trmnh tham gia chucing trInh du ljch ti Vit Nam.
Các tru'&ng hçip vi phm s bi xi'r l theo quy ctjnh hin hành cüa nhà nuâc Vit
Nam.
Các diu kin sê du'cic cp nht theo htthng d&i m&i nhá"t cza các b5,
ngành lien quan.

ii. Eu cAu P01 VOI DOANH NGHIEP L HANH QUOC TE
- Là doanh nghip l hành quéic t tham gia chuung trInh don khách quc
tê vào Vit Nam do Bô VAn hóa Th thao và Du ljch cho phép.
- Chp hành dy dü các nghia vi v tài chInh, thud và các khoàn thu khác
cüa ngân sách nhà nuc theo quy djnh cüa pháp lut.
- Co trách nhim vói cong dng, tham gia tich crc các hot dng trong
cOng tác phông chông djch COVID- 19.
- Thuc hin các chuyn bay thuê bao thrçrc Cc hang không Vit Nam cap
phép bay.
- T chuc các chuyn bay dam bão dü diu kin nhp cãnh theo quy djnh
ti khoân 11, Diéu 1, Lutt sira di, b sung mt so diêu cUa Lu.t nhp cãnh,
xuât cành, qua cành, Cu tni cüa ngi.thi nuâc ngoài tai Vit Nam ngày 25 tháng 11
nAm 2019 và. chju trách nhim khi khách không dü diêu kin nhp cãnh; xây
dirng các phucing an xi'r 1.
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- Xây dirng phrnmg an don khách, cam k& dam bão khà näng don khách,
dam bào an toàn phOng chông dich, các phuong an xir 1' sr cô, ho tr khách khi
xày ra tInh huông ye y th (gôm: thi trung khách, so lugng khách dir kiên dê
xuât, dja diem den, thôi gian thuc hién và thyi gian liru trü, hang hang không
4n chuyên, chucng trInh tham quan du ljch), phiwng an to chic doàn dam bâo
an toàn chông dch và các phuang an xir l' s'x c, cam két thc hin day ãü các
quy djnh khi tham gia chuang trInh thI diem. Các doanh nghip cung img djch
v11 trong phuang an don khách du ljch cüa doanh nghip itt hành phài duçc
UBNID thành phô Dà Nng phé duyt dü diêu kin phic vi khách du ljch quôc
te.
- Co hçip dng vi các doanh nghiêp cung irng dch vi, trong do phân
djnh rö trách nhiém cung cap các clich vu an toàn cho khách du 1ch, các phuang
an phOi hçip xi'r l' sir cô phát sinh.
- H trY khách (v thu tuc, hoãn hüy dich vi...) trong trithng hçip khách là
P0, Fl hoc nguyen nhân lchác chua the ye nithc. Tnrng hcip khách không tr
thanh toán các chi phi phát sinh lien quan thI doanh nghip chju trách nhim
thanh toán vth don vj lien quail.
- Tuân thu các quy dinh v an toàn djch t, tht cà ngithi tharn gia trirc tiêp
vào quy trInh don và phiic vu du khách du &rc tiêm dü lieu vàc xin phông
COVID- 19 và tp huân cho ngithi lao dng ye an toàn COVID- 19.
- Thit lap dumg day nOng, M trI can b, nguôi lao dng lam du mi
thông tin ho trçi khách du ljch.
- Doanh nghip dAng k và tir dánh giá an toàn C OVID- 19 hang ngày t.i
dia chi http://safe.tourism.com.vn dê kêt nôi vi h thông an toàn COVID quôc
gia.
- Là dan vj dâu môi, chiu trách nhiêm bâo lânh, quãn 1', ho trg khách t&
tnrâckhi nhp cãnh, trong suôt qua trinh khách nh.p cành tai San bay Quôc tê
Dà Nãng, thrc hin chucrng trInh du ljch cho den khi khách xuât cânh tai San
bay Quôc tê Dà Nãng hoc ri thành ph Dà Nng, tham gia hoat dng du ljch
ti dja phuang khác cho dn khi xut cânh khOi Vit Nam.
- Cam kt dam bào chi trâ toàn b chi phi lien quan dn côig tác to chic
chuyên bay trong suôt qua trmnh tr trLxóc khi nhp cánh, cho den khi khách hoàn
thành chirang trInh ti Dà Nàng và bàn giao qua dja phuo'ng khác (dugc don
khách du ljch quôc tê) theo quy dinh hin hành cüa các Ca quan chirc nàng lien
quan hoc ri khOi Vit Nam. Tnthng hgp khãch không tr thanh toán các chi
phi phát sinh lien quan thi cong ty chju trách nhim thanh toan vOi dan vj lien
quan.
- Phài kim tra bão him cüa khách vã chiu trách nhim xir 1', chju chi phi
trong mi tInh huong lien quan (nhu bào hiêm không dü chi trà cho cac tInh
huOng phát sinh, bâo hiêm già, bào hiêm không con han...). Chi trã các chi phi
lien quan den khách tnr&ng hçTp khách phài diêu trj COVID- 19 hoc phài each
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ly yté tp trung do tip xüc gn vâi nguM mc COVID-19.
- Ci'r nguxi chju trách nhiêm thu?ng trçrc tti dja phuang dê kjp thii xir
hoAc phôi hcp vâi các co quan chü'c nàng cüa dja phucing trong vic xr l, giãi
quyêt các van dê phát sinh lien quan dn khách du ljch do doanh nghip mInh
phiicvi.
Các d'iu kin sê du9'c c2p nhçt diu chinh theo huó'/2g dn mó'i nhá't cia
các bó, ngành lien quan.
III. YEU CAU DOI VOI CAC DOANH NGHIEEP CUNG 15NG D!CH
VU DU DIEU KJJN DON vA pinuc vu KHACH DU LICH QUOC TE
1. Yéu cu chung cho tt cã các loai hInh kinh doanli djch vi (khách
sin, nhà hang, Ithu diem, co' s& mua sam, co' s& n uông, vn chuyên...)
a) Diu kin di vOi ngri lao dng
- 100% ngi.rôi lao dông dtro'c tiêm dü liu vc xin phOng COVJD-19 theo
quy djnh. Lieu cuoi cing tiêm trong thai gian It nhât 14 ngày tInh den thai diem
phic vii khách.
- Duo'c xét nghiêin COVID-19 b&ng phuong pháp RT-PCR vi t l
100% sau môi dçit phiic vi khách hoc theo chi djnh cüa cci quan y tê.
- Di vOi ngithi lao dng ph'c vii khách trirc tiêp:
+ Khuyn cáo thiic hin 3 ti ch trong thii gian phiic v1 tour/combo tr9n
gói (kliong bat buc) nhu'ng phãi luôn luôn deo khãu trang và kInh chän giçt bàn
khi tiêp xüc vóikhách, tru&c khi dôi ca v nhà phài Co xét nghim am tInhtrong
vOng 72 gRi (ké Ca hixOng dn vien, lái Xe, phii xe...), không áp diing dôi vi
nguài lao dng gián tiêp. Trong tnrYng hçip phát sinh ca nghi nhiêm thi thrc
hin theo hu6ng dan cOa Sâ Y tê.
- Duccc dào tao, tp hun nghip v%i, xü l tInh hung, xü 1)' sir CO y tê,
nàm vtthg và thuc hin nghiêm tiic các bin pháp phOng chông djch trong qua
trInh phuc vu, nhât là ho tra lchách du lich xét nghiêm nhanh, itru gitr kêt qua.
- KhOng sir ding ngu?yi lao dông là các tming hçip thuc din cách ly tp
trung, cách ly ti nhà, phu nü mang thai và ngui lao dng dang lu'u trO tai các
khu vrc dang phong tóa hoc dang liru trü ti dja phi.rcing có nguy CG rat cao,
nguy co' cao trên dja bàn thành pM Dà Nng.
b) Diu kin v dam bào phOng cMng djch
- DAng ks', cam kt vâi chInh quyn dja phuong v vic dam bâo các
phuong an phiic vi khách du ljch an toàn, phiro'ng an xir l' sir cô phát sinh.
- Tuân thu các quy djnh v an toàn djch t, t.t cá ngtthi tham gia trirc tiêp
vào quy trInh don va phçic vu du khách dêu duac tiêm dU lieu vàc xin phOng
COVID-19 và tp huân cho ngui lao dng ye an toàn COVID-19, nhât là ho trq
khách du ljch xét nghiêm nhanh, liru giü két qua.
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Xây dirng k hoch, phuo'ng an, quy trinh phàng, chng djch COVID-. 19
tai don vi, phng an cách ly tam thai, ph& hçp th 1 hiu qua các tmnh huông
phát hin FO, Fl
và cac tInh huông lien quan' den djch COVID-19, hn chê
den mrc thâp nhât lay lan ti dcm vi và cong dông. Ho trci khách (ye thu tic,
hoãn hüy djch via...) trong tnr&ng hop khách là FO, Fl hoc nguyen nhân khác
chua the ye nuóc. Thành lap và trin khai nhiêm vii To y tê dê tir kiêm tra
thumg xuyên các bin pháp phông chng djch, th 1 tinE huông lien quail... ti
donv.
-

...

Thixc hin 1ur6ng dn s 3862/HD-BVIJTTDL cüa B Van hOa,Thê
thao và Du ljch ye vic Hu&ng din tam thai vic thirc hin Nghj quyêt so
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInE phi ban hành quy djnh t?.m thèi "ThIch
üng antoân, ilinh hoat, kim soát hiêu qua djch COVID-19" trong hot dng van
hóa, the thao và du ljch.
-

B trIkhu virc riêng phiic vu khách du ljch quc té, chi duçic phép dOn
doàn khách tiêp theo It nhât 120 phüt sau khi phun khir khun theo quy djnh.
-

Dam bâo t& cã ngYi tham gia trirc tip vào quy trInh don và phic vi du
khách den dugc tiêm dü lieu väc xin phông COVID- 19. Yêu câu thirc hin
nghiêm quy djnh 5K cüa BO Y t déi vói nguà'i lao dng, khách du ljch và khách
den lam vic.
-

Be1 trI nhân viên y t d theo dôi süc khôe khách du ljch, huâng dan vic
lay mâu xét nghim COVID- 19, te1ng hop kt qua và phe1i hop to chirc các hot
dng phông chông djch khi cn thi&. Nhân viên y t luôn thrc hin "thông dip
5K" trong qua trinh lam vic; chi sr dng trang phiic phông h (PPE) khi th'rc
hin các thu thut dôi vói các tnrng hop nghi ngè' mac COVID- 19
-

Co k hoch và tu thuc hiên t chirc xét nghim tm soát ngu nhiên,
djnh kS' cho nhân viên và ngtthi có nguy co lay nhiem COVID-19 cao.
-

Te1 chuc tp hu.n cho nhân vién phic vi trrc tip v các phuang an dam
bão an toàn và các bin pháp phOng che1ng djch COVID- 19, quy trInh xir 1' sir
cOy tê, bô trI phông cho cách ly tam thai, kh~ khuan, thu gom chat thai, phc v
suât An, git là.
-

Thuing xuyên theo di sirc khóe ciia khách và nhân vien, ngi.thi phic
v1i, thông tin kjp thM den các Ca quan chuc näng khi có tnthng hop nghi nhiêm.
-

Niem yt bang thông tin huo'ng dn an toàn, phông che1ng djch COVID19 ti ncii don tiêp, các khu virc cong cong, khu v1rc djch v. Thông bao, huó'ng
dan cho khách du lch ye các quy dinh phông chông djch COVID- 19 tnthc Va
trong qua trInh du ljch ti Vit Nam và dja phuang, doanh nghip cung 1rng djch
-

DAng kfr và thuäng xuyen dánh giá nguy ca tai h the1ng
https://safe.tourism.com.vn. DAng ks', cam kt vi chInh quyen dja phuang ye
vic dam bào các phi.rong an phic vu khách du ljch an toàn, phi.rang an xcr 1' sr
cô phát sinh.
-
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- Dàng k m QR dia dim trên üng dicing ho.c website
www.qr.tokhaiyte.vn ; Co thi& bj kiêm soát ma QR dê quét ma dôi vñ toàn b
nhân vien, các Ca nhân den lam vic và du khách.
- Thit 1p dithng day nóng, b trI can b, ngri lao dng lam dãu mi
thông tin ho trçi khách du ljch.
c) Diu kin v trách nhirn khác lien quan
- Co hçip dng dy dü vo'i các doanh nghip lü hành gCri khách, trong do
quy djnh rô trách nhim cüa cac ben trong vic dam bão an toàn djch bnh cho
khách du ljch, phwng an th iç slr Co.
- Doanh nghiêp cung rng djch vii dü diu kin phiic vçi khách du ljch
quôc tê (g9i tat là don vi) phãi chiu toàn b các chi phi lien quan den cong tác
dam bâo an ninh, an toàn phOng chng djch trong t chirc don khách theo quy
djnh Va chi phi xét nghiêm cho di ngü nhân viên tnrc tiêp phc vv khãch du
ljch; phOi hop vth co' quan chirc nàng d h tro' khách lam thu tiic và giãi quyêt
các van dê phát sinh doi vcri khách cho tói khi khách rM khOi Vit Nam; quàn l'
khách chtt ch, dam bão quãn l' khách theo dung phm vi, dja diem trong thai
gian1u'utruDàNng.
- Don vi chlu hoàn toàn trách nhim truc pháp lut nu dê xây ra lay
nhiêm dich bênh COVID- 19 ra ngoài cong dông hoc trong di ngU nhân viên
phc vi nêu không tuân thu các quy djnh ye phOng, chông djch COVID- 19 theo
huo'ng dan cüa Co quan cO thãm quyên; Don vj chju hoàn toãn trách nhim trirac
pháp lu.t nêu dé khách trong thai gian str diing djch vi ti don vj nhung không
quãn l giám sat dê khách di ra khOi khu virc don vj cho phép.
2. Yêu cu riêng cti vOi cila tüng 1o,i hInh djch vi,'
a) JJi vói co so' luu trü
- CO phOng/khu virc 1y mu xét nghim SARS-COV-2 d tin hành lay
mâu cho tat ca các khách du ljch quc t. Yêu c.0 phông/khu vIc lay mâu phài
duçc bô tn tai dja diem rieng biêt, thuân tién di lai; khuyên khich áp ding cong
ngh trong phic vii khách.
- Các co' s& lu'u trü b trI các phông "Dm" d cách ly ttm th?yi các tnrang
hop CO dâu hiu nghi nga mc COVID-19.
- B trI h thng camera giám sat hoot dng khách tai các khu we djch
vu. He thông camera giám sat hoat dng xuyên suôt, luu tr trong khoáng thai
gian It nhât 21 ngày. Thirc hin cung cap thông tin dáng nhp theo dOih thông
camera giám sat, trich xuãt dü lieu cüa don vj d kim tra khi có yéu câu cüa co
quan có thâm quyên. Tang ci.rang bO tn them nhân viên an ninh cia co s&.
- Niêm yt bang thông tin hir&ng dn an toàn, phOng chng dch COVID19 tti no'i don tiêp, các khu v1rc côngcng, khu virc djch vij.
- Tai khu vuc cua ra vào: t chuc do than nhiêt, yeu câu ngu'ài lao dng,
ngthi tham dir phãi khai báo y tê, sat khuan tay, deo khau trang và giü' khoâng
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each theo quy drjnh; b trI bin báo quy djnh phông, cMng dch; b trI day th
dung djch sat khuan tay; bô tn khu vrc vào don vj có ké vach giãn cách theo
quy djnh; kiêm soát và quân 1 ngithi vào; có bin pháp kiêm soát mt d ngui
vào dam bào quy djnh phàng, chng djch.
b) PM vó'i don vj In chuyn
- Co phuang tin 4n chuyn cia dng, cht hxqng cao
- Co cht hrcng ph%ic vi1 khách t, uy tin.
- Co dy dü giy cht'rng nhân cho lái Xe, phi Xe, các giy phép hoat dng
phu'o'ng tin 4n chuyên du ljch theo quy djnh.
-Co giy xác nh.n tp hun phông ching djch phic v khách do S Y tê CDC cap cho 100% lái Xe.
- Thic hin nghiêm tñc các quy djnh v don trâ khách tai dim theo
chixcmg trinli, không tr drng d&
-B trI giAn cách trén phucmg tin, dam bão dy dü các trang thiêt bj y tê
nhu khâu trang, khr khuân, do dung bão he...
- Chu trách nhim quân 1' và thng nht vâi doanh nghip 1ü hành ye bô
trI 1uu trü, An uông cho lái xe và phi xe (néu co) tai khách san cña doàn khách
km trü trong suôt thi gian phc vi doàn khách theo chuong trInh khép kin.
c)JJivóinhã

hang

- Co các giy phép lien quan dn cong tác PCCC, An toàn v sinh thirc
phâm con hiu 1irc. Dam bão van hành tot, an toàn, cOn thai han hoat dng. Duy
trl djnh k' chê d bâo tn bão dro'ng; cong tác v sinh sach s.
- B trI h thng camera giãm sat hot dng khách tai các khu vrc djch
vu. H thông camera giám sat hoat dông xuyen suôt, luu trr trong khoâng thi
gian It nhât 14 ngày. Thirc hin cung cap thông tin dang nhp theo dôih thông
camera giám sat, trjch xuât dcr 1iu cüa dcm vj d kiêm tra khi có yêu câu ciia co
quan có thâm quyên. TAng cuimg b trI them nhân viên an ninh cüa ca s.
- B trI giãn each, dam bAo dy ciu cac trang thi& bi y t nhu khâu trang,
khir khuân, dO dung bão he..,
- B trI khu virc niêng bit d cách ly tam th?yi FO, Fl khi xut hin ca nghi
nhiênilnhiêm COVID-1 9 tai don vi.
- CO phOng/khu virc 1.y mu xét nghim SARS-COV-2 d tin hành lay
mâu cho tat câ các khách du ljch quOc tê. Yêu câu phOng/khu virc lay mâu phài
ducic bô tn tai dja diem riêng bit, thun tin di lai.
d) Di vOi khu dim du ljch, san golf
- Co các gi.y phép lien quan dn cong tác PCCC, An toàn v sinh thirc
phârn... cOn hiu 1irc. Dam bão vn hành tOt, an toàn, cOn thai han hoat dng.
Duy tn dnh kS ché d bão trI bão dung; cong tác v sinh sach s;
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- B tn h thong camera giám sat hot dng khách tai các khu virc djch
vi. H thông camera giám sat hoat dông xuyên suôt, hxu trü trong khoãng thi
gian It nhât 14 ngày. Thirc hin cung cp thông tin däng nhp theo dôih thông
camera giám sat, trIch xu.t dcr lieu cüa don vj d kim tra khi cO yêu câu cüa Ca
quan cO thâm quyên. Tang cuäng bô fri them nhãn viên an ninh cüa ca s&.
- CO phông/khu vrc l.y miu xét nghim SARS-COV-2 d tin hành 1y
mâu cho tat cá các khách du ljch quc t. Yêu câu phông/khu vrc lay mâu phái
ducic bô tn tii dja diem riêng bit, thun tin di 1i.
- BtrI khu v1rc riêng biêt d cách ly tam thai FO, Fl khi xut hin ca nghi
nhiômJnhjêm COVID-19 ti dan vi.
- Dam bão b tn giãn cách tai các khu virc tham quan, dam báo dÀy dü các
trang thiêt bj y té nhu khau trang, khü khuan, trang phc bão hL.
e) Doi vo'i khu vtrc mua sam
- CO các gi.y phép lien quan dn cong tác PCCC, ANTT (tüy theo quy
mo), cOn hiêu hrc. Dam bâo chAt luang, ngun gc xuât xir các 1oi san phâm
duçic bay ban. Dam bão van hành tt, an toàn, cOn thai htn hot dng, cong tác
v sinh stch s. Duy trI djnh k' ch d bâo trI bão duOng;
- B tn he tMng camera giám sat hot dng khách ti các khu virc djch
via. H thông camera giám sat hoat dông xuyên suôt, h.ru tr trong khoãng thO'i
gian It nhât 14 ngày. Thu'c hiên cung cAp thông tin dàng nhp theo dOih thông
camera giám sat, tnIch xuAt dt lieu cüa don vj d kim tra khi có yêu câu cOa ca
quan có thâm quyên. Tang cu&ng b tn them nhân viên an ninh cüa ca sä.
- B trI giãn each, dam bão dÀy dü các trang thit bj y t nhu khAu trang,
khi'r khuân, trang phiic bão ho...
- B trI khu vvc riêng bit d each ly tm th&i FO, Fl khi xuât hin ca
nhiêni/nghi nhiém COVID- 19 tai dan vj.
- Co phOng/khu virc lAy mu xé nghim SARS-COV-2 d tin 1ành lay
mâu cho tat cá cac khách du lich quc t. Yêu cAu phOnglkhu vlrc lay mâu phái
dugc bô trI t?i dja
riéng biêt, thuân tin di 1i.
diem

.

g) Doi vo'i co so spa-massage
F.

- Co các giAy phép lien quan dn cOng tác PCCC, ANTT (tüy theo quy
mô), cOn hiêu lire. Dam bâo van hành t&, an toàn, cOn thii hn hoat dng. Duy
tn djnh k' chO d bão tn bão duong; cong tác v sinh sch s.
- B trI h tMng camera giám sat hoit dng khách tai các khu virc djch
via. H thông camera giám sat hot dng xuyen su&, 1i.ru tr& trong khoãng thai
gian It nhât 14 ngày. Thirc hin cung cAp thông tin däng nhp theo döih thông
camera giám sat, trIch xuât dtt lieu cüa dan vj d kiêm tra khi có yëu câu cüa ca
quan có thâm quyên. TAng cuàng b tn them nhân viOn an ninh cüa ca sa.
- B tn giãn cách, dam bâo dÀy dü các trang thit bj y t nhu khAu trang,
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khü khun, trang phiic bão h.
- B trj khu vi1c riêng biêt d cách ly tam thi FO, Fl khi xut hin ca nghi
nhiêmlnhiêm COVID-19 tai dan vi.
- Co phông/khu virc ly miu xét nghim SARS-COV-2 d tin hành lay
rnâu cho tat ca các khách du ljch quc tê. Yêu cau phônglkhu virc lay mâu phãi
ducic bô trI tai dja diem riêng bit, thun tin di lai.
Các diu kin së dupc c4p nhçt theo hu'ó'ng dn m61 nMt cia các b5,
ngành lien quan.
IV. HO SO CUA DOANH NGffl1P LY HANH QUOC TE YE VItC
TO CH11C DON VA PIIUC VU KHACH QUOC TE TAI BA NANG
1. Van ban d nghj cüa doanh nghiép th hin rô thông tin dja chi,din
thoai lien h, doanh nghip cam kt chju trách nhim chi trã toàn b các van dê
lien quan.
2. K hoach don khách (gm: thj tru&ng khách, s hrqng khách dir kin d
xuât, dja diem den, thai gian thi.rc hin và thi gian km trü, hang hang không
4n chuyên, chucrng trinh tham quan du ljch), phirang an to chtrc doàn dam bào
an toàn chông djch và các phi.rong an xi'r 1 sir cô, cam kêt thirc hin day dü các
quy djnh.
V. HO S CUA DOANH NGHIEP CUNG 1NG DICH VU BANG
K DON vA i-iuc vv KIIACH DU LICH QUOC TE
1 .Vãn bàn d nghj tham gia phiic vi khách du ljch quc t kern bang tçr
châm diem diêu kin, toàn b giy Ri pháp l cüa don vj.
2. Phucrng an dam bâo phàng, chng djch, th l s1r Co và cam k& thrc
hin các quy djnh khi tham gia phic vi khách du ljch quOc tê.
VI. QUY TR1NH XET dON CAC DOANH NGHIP, CO. SO
CUNG UNG DICIT VU BANG K THAM GIA DON VA PHUC VV
KHACH DU LJCH QUOC TE
Bithc 1: Các don vi däng k' phuc v11 khãch du ljch quc t theo chtrong
trinh du ljch trpn gói khép kin (khách san, khu nghi duäng, khu diem du ljch,
san golf....) glri ho so ye s& Du ljch theo danh miic tai Miic V cüa hung dan
nay.
Buc 2: S Du ljchkim tra thành phn h so, tnthng hp ho so day dü,
hp l, S Du ljch gi:ri ho so kern van bàn lay r kien thâm djnh so b Ri các
thành viên To cong tác kiêm tra doanh nghip cung irng djch vçi dü diêu kin
tharn gia thI diem ph1ic v1i khách du ljch quôc tê den thành phô Dà Nãng (g9i tat
là To cong tác) ye quy mô, vj tn, phirang an, nãng 1irc phiic vii cüa don vj Va các
kiên khác lien quan (trong vông 03 ngày lam vic).
Bithc 3: Tiên ca s& ' kiM phãn hi v thm dlnh so b ho so cüa các
thành vién To cong tác theo chüc näng nhirnvii lien quan (trong 2 ngày lam
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vic), S& Du ljch xp ljch và gtri giy m?yi cho thành viên To cong tác bi& tham
d truc It nhât 2 ngày lam vic. f nghi thành viên di dung thành phân. TruOng
h9pc0 nguii di thay thI ngithi di thay phãi duac thành viên To cong tác üy
quyên và chju trách nhim v&i 9 kin ghi vào biên bàn lam vic ti co sO djch
VU.

Buórc 4: Thm dinh thuc t tai dan vi và hôi 9 T cong tác ye k& qua
thâm djnh.
TruOng hap dan vi không dáp üng dy dü các diu kin thI kêt qua thâm
dnh không dat sê duçc th hiên rO tai bién bàn hi 9 cüa To cong tác vOi don vi.
TnrOng hçp don vj khäc phuc day dO các diêu kin thI thông bão bang van bàn
ye SO Du ljch dê SO tong hap danh sách, xêp lich kiêm tra và mOi To cong tác
kiêm tra lai theo dung quy djnh.
BuOc 5: Trên Ca sO k& qua kim tra, bién bàn thâm djnh doanh nghip
cung Ong djch vi và biên bàn lam vic cOa T Cong tác, SO Du ljch chO trl ban
hành van bàn phê duyt và Cong bô doanh nghip cung üng djch vi1 dO diêu kin
phiic vv khách du ljch quc M.
VII. QUY TRINII THAM DINH VA TRIEN KHAI PHU'ONG AN
DON KHACH QUOC TE
BuOc 1: Doanh nghip 10 hành quc t gui van bàn dê nghj và phu'ong an
to chc phiic vi khách quc t dn các co quan chOc nàng ci:ia thành phô thông
qua dâu môi SO Du 1ch It nhât tnrOc 07 ngày dê thâm djnh phuang an.
BuOc 2: SO Du ljch là co quan d.0 mi, chO tn, 1.y 9 kin bang van bàn
gOi SO Y té, UBND các quân, huyên, Cong an thành phô và SO Ngoi v Va CC
ca quan dan i lien quan (nu co) d xO 19 h so, huOng dn các giây to lien
quail, thâm djnh ho so cOa doanh nghip.
BuOc 3: Các dan vj duçc ly 9 kin trã lOi b.ng van bàn glni SO Du ljch
(trong 2 ngày lam vic). Sau 02 ngày lam vic nu các don vj không có 9 kiên
xem nhir thông nhât phuang an.
BuOc 4: Can c1r kM qua thm djnh và 9 kiên cOa các dan vi lien quan, SO
Du ljch tham mru UBND thành ph có van bàn chp thun.
BuOc 5: Sau khi nhn du'ac van bãh chp thuân cüa UBND thành ph ye
vic thông nhât phuong an to chOc phuc vii khách quôc tê cOa doanh nghip, các
ngành lien quan thirc hiên các nôi dung theo chOc nang, nhim vii dugc giao,
doanh nghip thirc hin theo dung phuong an dã phê duyt.
VIII. QUY TR1NH TO CHUC DON VA PHçC V1J KHACH DU
L!CHQTJOCTE
BuOc 1: Doanh nghip 10 hành quc tcó mt tai san bay phi hap cOng
các don vi tai Cãng Hang không quôc té Dà Nàng 'chic hin vic don khách.
BuOc 2: COng ty C phn Du ti.r Khai thác Nhà ga quôc tê Dà Nkg
(ART) thixc hin thO tc nhap cânh và thU tic hãi quan theo quy dnh, phôi hap
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vth Trung tam kim djch y th quc t thiic hiên hem tra, huâng dn, dam bâo
các bin pháp phông chông djch COVID- 19 vâi khách; phân luông dua khách
vào khu viic don khách.
Buàc 3: Doanh nghip lU hành quc t dOn và diia khách theo phân luông
len xe 4n chuyên trô ye c sâ 1uu trü.
Burc 4: Tai co s& lu'u ti-a, hithng dn cho khách nhn phOng Va bàn giao
cong tác nhn khách. Khách du ljch tir xét nghim COVID- 19 ththi sir hung
dan, giám sat cia can bô y tê cUa co s& km trü ho.c nhân viên dã duçic t.p huân
ye an toàn, xét nghim COVID-19 hoc ducc xét nghim COVID-19 b&i Co
quan ytê da phucing.
Bu&c 5: Doanh nghip 1 hành chjii trách nhim cüng CO sY luii trñ Va các
diem tham quan, cung üng djch vi phiic vi theo diing lich trinh dã duçc phê
duyt dam bão khách không ducic ra ngoài chuong trinh tour và xü 1 các phát
sinh, lien h duO'ng day nóng trong trung hop can thiêt.
Bixcc 6: Tin hành däng k cho khách v nuác neu duâi 7 ngày:
- Trnng hop khách di v nithc: trong ngày cuôi cüng phôi hop cng cci
quan y tê dê xét nghim.
- Tru&ng hop khách di thäm than xét nghim ngày thir 7 và lien h vài
UBND các dja phwmg nai khách v dê cO van bàn bàn giao phôi h9p. Kiiách du
ljch phái khai báo vi BI thu Chi b thôn (khOi phô), Trithng thôn (Khoi phô
trung) khi ye den noi lu'u ti-u và phài CO cam kêt thirc hin vic tir theo dOi src
khOe ti nhà, noi km tn dông thi phãi chñ dng thông báo cho co quan y tê dja
phuong noi luu ti-a biêt ngay khi trO' ye tr khu cách ly tp trung ye tInh trng sirc
khôe và ghi nht k' ljch sü tiép xüc gn cho dn khi hêt 07 ngày tiêp theo.
Burc 7: Dua khách ra san bay và tin hành các thu tiic v nithc hoc bàn
giao ye các dja phuong (gui kern chirng nhn bàn giao khách ye dja phucing có
xác nhn tiêp nhân ci:ia dja phuong ncyj cu tilt cho Ban Diêu hành dja phuong ncii
khách km tth trong thôi gian tham gia chuong trinh du ljch trçn gOi khép kin).
IX. PHUNG AN XIY L' SU' cO Y TE
S Y t tham mu'u vic phi hop xr 1 các tInh hung phát sinh khi CO
tnrO'ng hop nhinilnghi nhim COVID- 19 và các tinh huông ye y te khác.I.)f_—

