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V/v mở cửa lại hoạt động du lịch 

trong điều kiện bình thường mới 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Y tế; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 805/BVHTTDL-TCDL 

ngày 12 tháng 3 năm 2022 về việc mở cửa lại hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu 

quả trong điều kiện bình thường mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: 

1. Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch 

nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 

25/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2022; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền 

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh 

thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

2. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được 

giao chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức triển khai các 

hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL); 

- Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: TH, NC, CN, QHĐP, QHQT; 

- Lưu: VT, KGVX(03), đdt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Sỹ Hiệp 
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