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CANG VU HÂNG HÁI QUY NHON 
So ....O.. 

HEN Nhy l314.d.1. 
Chuyèn : 

Kinh gui: 

-Các phòng tham muru: 

- Các don vË trrc thuÙc Cuc. 

Truóc tinh hinh dËch bÇnh Covid-19 trên thÃ giói vân tiép tåc diÃn biên 

phúc tap, nguy co dËch bÇnh xâm nhâp, bùng phát t¡i ViÇt Nam vân ß múc cao 

nhu câu vn tài duoc du báo së có xu huróng täng m¡nh, �·c biÇt trong dip nghi 

L� 30/4 và 01/5, Cyc Hàng hài ViÇt Nam yêu câu các phòng, co quan, don vi: VAN 
1. Tren co sß chúc n�ng, nhiÇm vy duge giao, tiêp tuc thåc hiÇn nghiêm 

chinh chi dao cça Chinh phù, Thù tuóng Chính pho, BÙ Giao thông vn tái, B6 VIT 
Y te, Cuc Hàng hài ViÇt Nam trong viÇc triên khai các biÇn pháp phòng, chông 

dich Covid-19 de s�n sång img phó moi tinh huóng dich bÇnh. 

2. Tât cå các ca quan, don vË chú dÙng thuc hiÇn Phuong án phòng chông 
dËch Covid-19 dã �ugc xây dåung b£o �£m moi ho¡t �Ùng, công viÇc cua don vË 

dugc hoàn thành thông suðt, Dáy m¡nh tuyên truyÁn, phÑ bi¿n các biÇn pháp 

phong, chông dich Covid-19 cho nguoi dân, thåc hiÇn nghiêm Thông diÇp SK 

(Khau trang, Khu khuán, Khoáng cách; Không tâp trung, Khai báo y té) dê 

phong, chông dich bÇnh Covid-19. Công chérc, viên chéc, nguöi lao �Ùng cân 

nhãc kÃ ho�ch di chuyên trong dip nghi Lê 30/4 và 01/5 �ê bào dàm phòng 
chong dich Covid-19. 

3. Các Cang vu hàng h£i có phuong án bào dåm n�ng lyc, chât lugng và an 

toàn �ôi vói ho¡t dÙng vn tài hành khách và hàng hóa, nhât là dËch vå vân t£i 
hänh khách; yêu câu các �on vË kinh doanh vn täi thuc hiÇn nghiêm các quy 
djnh cùa pháp lut vÁ trât tu, an toàn giao thông �ông thoi, tuân thç nghiêm ngät 
cac quy dinh vÁ phông, chông dËch Covid-19. 
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4. Các Càng vå hàng hài tiêp tyc phôi hop ch·t chë vÛi các co quan, don vi 

có liên quan kiêm soát ch·t chë hành khách, thuyën viën t¡i các khu våc càng 
bien, cëa khâu biên giói, ng�n chän và xë lý nghiêm nhâp c£nh trái phép, nh¥t là 
các tinh biên giói, d·c biÇt lå biên giÛi Tây Nam; phôi hãp vÛi các co quan 
quan lý nhà nuóc chuyên ngành t¡i càng biên t�ng cuòng công tác quàn lý, kiêm 

soát thuyên viên �i bÝ. 

Cuc Hàng häi ViÇt Nam yêu câu các phòng, co quan, �don vË khân truong 
thyc hiÇn./ 
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