
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN 

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

Số:           /CV-KSBT 
V/v tạm dừng triển khai Test nhanh 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại 

Cảng hàng không Tuy Hòa. 
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        Phú Yên, Ngày      tháng 12  năm 2021 

                                                 

Kính gửi:  Cảng hàng không Tuy Hòa. 

 Thực hiện Công văn số: 3639/SYT-NVY, ngày 14/10/2021 của Sở Y tế 

Phú Yên về việc hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Cảng 

hàng không Tuy Hòa. Từ ngày 11/10/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Phú Yên đã tổ chức triển khai test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và 

trả lời kết quả bằng giấy xác nhận không thu phí dịch vụ tại Cảng hàng không 

Tuy Hòa, hỗ trợ cho các hành khách đủ điều kiện để di chuyển trên các chuyến 

bay thương mại. Các hành khách tự mua Test đến để cán bộ kỹ thuật của Trung 

tâm KSBT thực hiện. 

 Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên đang ưu tiên tăng 

cường các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, trong đó có hoạt động ưu 

tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em ở quy mô lớn, nên Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên không có đủ nguồn nhân lực để tiếp tục hỗ trợ 

Cảng hàng không Tuy Hòa trong việc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

cho các hành khách đi máy bay. Thời gian tạm dừng kể từ ngày 17/12/2021. 

  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên cảm ơn Cảng hàng không 

Tuy Hòa đã đồng hành cùng với đơn vị trong các hoạt động phòng chống dịch 

COVID-19 trong suốt thời gian qua, và cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ trong 

công tác phòng chống dịch COVID-19 của Cảng trong thời gian tới. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (bc); 

- UBND TP (biết); 

- Sở GTVT (biết): 

- BGĐ CDC (biết); 

- Lưu: VT, Khoa XN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                    Bùi Bá Tiên 
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