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V/v ph6i hqp cung cp thông tin, 
dam bào an toàn phông, chông djch 
cho hành khách trên các chuyên bay 
dildên câng hang không Quoc tê Phü 
Bài theo Quyêt djnh s 1776/QD-
BGTVT ngày 08/10/202 1 cüa B 
Giao thông 4n tãi 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

Thfra Thiên Hu ngày ie tháng 10. näm 2021 

KInh gui: 
- Câng vi hang không min Trung; 
- Dai din Cáng vv Hang không qu6c t Phü Bài; 
- Càng Hang không quc té Phii Bài. 
- Tong Cong ty hang không Vit Nam — CTCP; 
- Cong ty cô phn hang không Vietjet; 
- Cong ty cô phn hang không Pacific Airlines; 
- Cong ty cô phn hang không Tre Vit; 
- Cong an tinh; 
- Các Sâ: Giao thông vn tãi, Thông tin và Truyn 
thông, Y tê, Du ljch; 
- UBND, Cong an các huyn, thj xä, thành ph Hue. 

Tip theo Cong van s 9447/LTBND-VH ngày 11 tháng 10 näm 2021 cüa 
UBND tinh Thira thiên Hu huàng dn thirc hin mt s bin pháp phông, 
chng djch COVID-19 d& vói hành khách dên!trô v Thüa Thiên Hu b.ng 
du&ng hang không; d dam bào an toàn phông, chng djch COVID-19 cho hành 
khách và cong dông nñ hành khách den Hue Cu trü, hxu trá, lam vic; UBND 
Thira Thiên Hue dé nghj các Co quan, don vj, dja phucing phôi hçp thirc hin 
mt s nhim vii sau: 

1. Di din Câng vii Hang không quc t Phñ Bài 

- D ngh các Hang hang không hucrng dn hành khách khai báo dy dü 
thông tin trên h thông tai  dja chi: http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn. Day là 
ni dung thông tin h trçY cho hành khách tru9c khi len may bay và to diu kin 
dê dja phuong quàn l?  tot các yêu to dch t lien quan dn hành khách và cong 
dông; 

- Tng hçrp, cung cp dy dü thông tin v hành khách dn Si Du ljch tinh 
Thira Thiên Hue truâc khi chuyn bay khâi hành theo yêu c.0 ;cüa B Giao 
thông 4n tâi t.i Quy& djnh so 1776/QD-BGTVT ngày 08/10/202 1; 
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2. Câng hang không quc t PhU Bài: Rà soát, chçn ice và yêu cu các 
hang Taxi thxçc Cãng hang không cap phép khai thác thijc hin cáe bin pháp 
phông chng djeh; trong do, phái dam bào các yêu câu: Lái xe phâi tiêm dü 02 
mUi vac-xin phOng chng djch Covid-19; xe phãi có vách ngãn giüa hãhh khách 
và tâi x; Co s kim soát luu IQ trinh vn chuyn khách; phun khü khuân xe sau 
khi trã khách; 

Cãng hang không que t Phü Bài và doanh nghip v.n tãi kim soát 
phtrang tin và tài x tham gia 4n chuyn hành kháeh ti san bay dam bão so 

1uçrng phucmg tin và hn ch tip xüc vâi cong dng; hang ngày g11i báo cáo 
dn Sâ Giao thông 4n tài d t6ng hqp. 

3,VnphOng UBND tinh, S& Thông tin và Truyn thong, S&Du1ch: 
Tiep nhn thong tin thong tin hanh khaeh tu Cang v,i hang khong quoc te Phu 
Bài; phân nhóm xi:r 1 thông tin v dja phuang và chuyn cho tmg da phuo'ng 
(UBND cp huyn) nai hành khách däng k9 cu trU, luu trU truàc khi hành khách 
xu6ng may bay. 

4. UBND các huyn, thj xä, thành ph Hu& Tip nh.n thông tin v hânh 
khách v dja phuong; ehi do chInh quyên cap ca s& kiêm tra các diu kin each 
ly ti nai hành kháeh cu trü, luu trü (theo hu&ng dn cüa B Y té ti Quyêt djnh 
so 879/QD-BYT ngày 12 tháng 3 näm 2020); thông báo, thông tin cho hành 

, A A khach biet truoc khi xuong san bay. 

5. UBND thj xa Hucing ThuS' chü trI, ph6i hçip vâi các ca quan, dan v 
lien quan kin toàn cong táe to chirc, dam bão các diu kin, diza eh& kim soát 
y tê ti Cãng hãiig không Quoc tê Phü Bài vào hot dng; chU trI, ph& hqp v&i 
S Giao thông vn tãi, BO Chi huy Quân sr tinh, UBND các huyn, thj xa, thành 
phô thjc hin vn chuyn hành khách v khu each ly tp trung. 

6. S Du ljch chü trI, phi hçp vâi Van phOng UBND tinh tip nh.n 
thông tin, huó'ng dan, dam bão an toàn phông chông djch di vâi ngithi dn Hu 
dê cong tác, cong vli, lam vic vi ngui dn/trà v d cong tao, cong viii (tir khi 
xuông san bay cho den khi r&i khôi dja bàn tinh). 

7. S& Thông tin và Truyn thông khn trtwng hoàn chinh h th6ng phn 
mêm dé tiêp nhn và phân ph& thông tin theo cáe yêu c.0 nêu trên, dam bão 
cong tác phôi hçip gitra eác sâ ngành và dja phucing. 

Yêu cu eáe Co quan, don v nghiêm tOe trin khai thrc hin./. 

No'! nhln: 
-Nhi.rtrên; 
- Cc Hang khong Vit Nam; 
- CT và cac PCT UBND tinh; 
- B Chi huy Quân sir tinh; 
- TCT Câng hang khong Vit Nam- CTCP; 
- CVP và các PCVP UBND t!nh; 
- Lixu: VT, GT. 
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