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 BÁO CÁO  

Hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9)  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) báo cáo tình 

hình hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9) trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Sở đã ban hành Công văn số 934/SVHTTDL-QLDL ngày 31/8/2022 về 

việc đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9); 

- Chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin các huyện và thành phố: tăng cường 

công tác quản lý du lịch tại địa phương về thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn minh 

du lịch; công tác vệ sinh môi trường; an ninh an toàn; đảm bảo chất lượng phục 

vụ du khách; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường theo dõi, 

kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch: thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuân thủ nghiêm các quy 

định về kinh doanh du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. 

- Cung cấp thông tin đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, nhanh chóng 

giải quyết khi có sự vụ phát sinh. 

2. Tình hình đón khách tại các khu, điểm và cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch trên địa bàn tỉnh: 

- Các khu, điểm, cơ sở kinh  doanh  dịch  vụ du  lịch tăng cường  công  tác 

đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm, an toàn lao động; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, lương thực, thực 

phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách trước, trong và sau dịp nghỉ lễ; duy 

trì công tác phục vụ 24/24h trong những ngày nghỉ lễ; thường xuyên kiểm tra, rà 

soát lại các thiết bị phòng  cháy  chữa  cháy,  nguồn điện,...đảm  bảo  an  toàn  

trong  quá  trình  sử dụng.  

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -

19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế. 

- Không phát sinh các rủi ro hay sự cố đối với du khách trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả hoạt động du lịch trong dịp Lễ Quốc Khánh (02/9):  



 

2 
 

Tỉnh Cao Bằng dự kiến đón trên 55.000 lượt khách; công suất sử dụng 

phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%; doanh thu ước đạt 33,5 tỷ đồng. 

Riêng trong 03 ngày nghỉ lễ (từ 01/9-03/9/2022), Ban quản lý các di tích quốc gia 

đặc biệt tỉnh đón 13.500 lượt khách; Ban quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc đón 

13.550 lượt khách.  

Trên đây là Báo cáo hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9) 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- VP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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