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TỈNH THANH HÓA 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Thanh Hóa, ngày         tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  

Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh tại buổi đi khảo sát thực tế chuẩn bị các điều kiện  

mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân 

  

Ngày 09 tháng 10 năm 2021, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi khảo sát thực tế chuẩn bị các điều 

kiện mở lại các đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân theo Quyết định số 

1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Cùng 

dự có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị: Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Thọ Xuân, Cảng vụ Hàng 

không miền Bắc tại Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân. 

Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe đại diện Cảng vụ Hàng không Miền 

Bắc tại Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân báo cáo tình hình; ý kiến phát 

biểu của đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu 

tham dự, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 

đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh kết luận như sau: 

1. Về điều kiện khi tổ chức đón, trả hành khách tại Cảng hàng không 

Thọ Xuân 

- Phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ hành khách đi, 

đến Cảng hàng không Thọ Xuân. 

- Việc đón, trả hành khách phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh 

xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. 

- Áp dụng một số biện pháp y tế phù hợp trong quá trình đón, trả hành 

khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng 

hàng không Thọ Xuân, với thành phần gồm: đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng 

không Miền Bắc tại Thọ Xuân, cán bộ an ninh Cảng Hàng không Thọ Xuân, cán 

bộ Công an huyện Thọ Xuân, cán bộ Sở Giao thông vận tải, cán bộ Trung tâm y 

tế huyện Thọ Xuân. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do đại diện lãnh đạo Cảng 

vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân phụ trách. 
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2.2. Đề nghị các cảng hàng không, các hãng hàng không phối hợp chặt 

chẽ với tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chuyến bay đi, 

đến tại Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời, thông báo cho hành khách về 

một số điều kiện, quy định khi đến tỉnh Thanh Hóa tại Cảng hàng không Thọ 

Xuân, cụ thể như sau: 

- Hành khách phải chấp hành nghiêm việc phân luồng, hướng dẫn của 

Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng hàng không Thọ Xuân. 

- Đối với hành khách là người Thanh Hóa khi trở về địa phương phải do 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi mình cư trú tổ chức đưa, đón và hành 

khách phải tự chi trả kinh phí vận chuyển từ Cảng hàng không Thọ Xuân đến 

nơi cư trú theo biểu giá do Sở Giao thông vận tải công bố; phải thực hiện cách 

ly, theo dõi y tế theo đúng quy định tại Công điện 30/CĐ-UBND ngày 

05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin 

phòng Covid-19 sau 14 ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 - có xác nhận của 

cơ quan y tế, khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 07 

ngày; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ nhất 

và ngày thứ 07 trong thời gian theo dõi sức khỏe). 

- Đối với hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân: 

việc di chuyển đến các địa điểm để công tác, du lịch, thăm thân do UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nơi đến tổ chức đưa, đón và phải thực hiện cách ly, theo 

dõi y tế do UBND cấp huyện bố trí; hành khách phải tự chi trả kinh phí vận 

chuyển từ Cảng hàng không Thọ Xuân đến nơi đến theo biểu giá do Sở Giao 

thông vận tải công bố và các chi phí ăn, ở tại nơi cách ly theo quy định. 

- Đối với hành khách sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không Thọ Xuân sẽ 

trở về các tỉnh, thành phố khác (không lưu trú tại tỉnh Thanh Hóa): việc di 

chuyển đến các tỉnh giáp ranh với Thanh Hóa do tỉnh Thanh Hóa bố trí bằng 

phương tiện xe taxi (phương tiện, người lái đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định) và hành khách phải tự chi trả kinh phí vận chuyển theo biểu giá 

do các hãng taxi quy định. 

2.3. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện, quy định đối với hành khách 

tại mục 2.2 Thông báo này; khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức đón hành 

khách từ Cảng hàng không Thọ Xuân trở về địa phương (theo phân luồng của 

Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng hàng không Thọ Xuân) và được phép thu phí 

vận chuyển hành khách theo quy định nêu trên; đồng thời, tổ chức thực hiện việc 

cách ly, theo dõi y tế theo đúng quy định tại Công điện 30/CĐ-UBND ngày 

05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2.4. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì 

- Khẩn trương làm việc với các hãng taxi lựa chọn, lập danh sách các 

phương tiện, người lái đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tổ 

chức hoạt động vận chuyển hành khách ngoài tỉnh từ Cảng hàng không Thọ 

Xuân đến các tỉnh giáp ranh với Thanh Hóa, đảm bảo tuyệt đối an toàn về 

phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển và bàn giao cho các 

Chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh trên Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh. 
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- Công bố biểu giá vận chuyển hành khách từ Cảng hàng không Thọ Xuân 

đến các địa phương, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện. 

2.5. Giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong công 

tác phòng, chống dịch, bao gồm cả việc thực hiện theo dõi, cách ly y tế tại địa 

phương; bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết 

phục vụ công tác kiểm soát dịch của Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân. 

2.6. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Thọ Xuân phối hợp chặt 

chẽ với bộ phận an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân để xử lý các vấn đề về an 

ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại Cảng hàng không Thọ Xuân. 

2.7. Giao UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ 

huyện Thọ Xuân thực hiện hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu của 

hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân. 

2.8. Giao Cảng hàng không Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các hãng hàng 

không để tổng hợp danh sách hành khách trên chuyến bay (kèm theo số điện 

thoại và bản cam kết về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết 

định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải) và cung cấp cho Chốt kiểm soát liên ngành tại Cảng hàng không Thọ Xuân 

trước 15 phút khi máy bay cất cánh, làm cơ sở phân luồng hành khách và thông 

báo cho các địa phương đón hành khách theo quy định tại mục 2.2 và mục 2.3 

Thông báo này. 

2.9. Giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân, Cảng Hàng không 

Thọ Xuân nghiên cứu, bố trí địa điểm phù hợp và ghế ngồi cho hành khách trong 

thời gian chờ thực hiện các thủ tục kiểm soát an ninh, phòng, chống dịch bệnh 

trước khi di chuyển về các địa phương. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị, Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở: Y tế; Giao thông vận tải; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân; 

- Cảng Hàng không Thọ Xuân; 

- Giao Sở Giao thông vận tải gửi các cảng hàng không, 

  các hãng hàng không; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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