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Số: 432/KDYT-KD 
V/v thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với 

hành khách nhập cảnh 

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cam Ranh; 

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (ACV); 

- Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC); 

- Đại diện các hãng hàng không; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan. 

 

 Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 9762/UBND-KGVX ngày 04/10/2021 

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc tiếp nhận chuyến bay đưa công 

dân Việt Nam về nước nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.  

Để thực hiện việc giám sát, kiểm tra y tế hiệu quả, chủ động trong công 

tác phòng chống dịch và đảm bảo công tác phối hợp, Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế thông báo tới các Quý cơ quan một số nội dung triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hành khách nhập cảnh, cụ thể như sau: 

1. Kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR theo 

đúng quy định, đảm bảo: 

 - Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước ngày nhập cảnh vào 

Việt Nam (Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh); 

 - Giấy kết quả xét nghiệm bản gốc, có dấu mộc và hình thức song ngữ 

(tiếng anh). 

 2. Kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với hành 

khách nhập cảnh hoặc giấy xác nhận mắc Covid-19 đã khỏi bệnh trong vòng 06 

tháng (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện do cơ sở y tế 

cấp). 

 3. Kiểm tra việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách nhập 

cảnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

 4. Kiểm tra đơn đăng ký thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn theo 

quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế.  

 5. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch y tế đối với phương tiện, 

hành khách nhập cảnh và các yếu tố liên quan khác theo đúng quy định tại Nghị 



định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ và một số văn bản chỉ 

đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hoà. 

 6. Liên quan tới công tác vận chuyển hành khách nhập cảnh về cơ sở lưu 

trú cách ly y tế, để hoàn tất các thủ tục liên quan đến hành khách nhập cảnh gửi 

các cơ quan chức năng theo đúng quy định, các Quý cơ quan/doanh nghiệp nên 

chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị vận chuyển 

để ký hợp đồng sớm. 

 Trên đây là một số nội dung về việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với hành khách nhập cảnh của Trung tâm Kiểm dịch y 

tế quốc tế, đề nghị các các hãng hàng không và các đơn vị liên quan thực hiện 

theo đúng quy định. 

 Mọi thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ Ths.Bs. Nguyễn Hữu Văn, số 

điện thoại: 0777499988. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (để b/c) (VBĐT); 

- Lãnh đạo TT (VBĐT); 

- Các khoa, phòng TT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoa Hội 
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