
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ DU LỊCH 

Số:                         /SDL- QLCSLT&DVDL 

V/v phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi: Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 tổ chức tại thành phố Hải 

Phòng vào thời gian như sau:  

- Từ ngày 07 -12/6/2022: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2022- 2023. 

- Từ ngày 06/7 - 09/7/2022: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ thí sinh và người thân thí sinh tham dự các kỳ thi một cách tốt 

nhất, Sở Du lịch đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ du lịch thực hiện các nội dung: 

1. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo chất lượng 

phục vụ khách. 

2. Chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, 

thực hiện niêm yết giá các dịch vụ (phòng ngủ, ăn uống, vui chơi giải trí...) và 

bán đúng giá niêm yết. Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường tại cơ sở. 

3. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, có kế 

hoạch đầy đủ, cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách lưu trú tại cơ sở. 

4. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên cơ sở lưu trú và khách 

thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. 

5. Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid - 19, có 

phương án đảm bảo an toàn cho khách lưu trú. 

6. Xem xét triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá dịch vụ ăn, 

nghỉ dành cho người thân, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 lưu trú tại cơ sở.  

Đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GD&ĐT; 

- Phòng VH&TT quận, huyện; 

- Lưu: VT, QLCSLT&DVDL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Thưởng 
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