
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                              

Số:              /CHK-VTHK 
V/v triển khai thu giá xét nhiệm test 

nhanh Covid-19 tại các cảng hàng 

không Việt Nam 

 

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

                

                  Kính gửi: 

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam; 

- Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP; 

- Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam; 

- Công ty cổ phần hàng không Vietjet; 

- Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines; 

- Công ty cổ phần hàng không Tre Việt. 

 

Triển khai Công điện số 9406/CĐ-TTCP ngày 23/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới 

Omicron của vi rút SARS-CoV-2; 

Tiếp theo văn bản số 6173/CHK-QLC ngày 29/12/2021 của Cục Hàng 

không Việt Nam v/v tăng cường công tác phòng chống dịch, tiêm chủng, kiểm 

soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; 

Nhằm tránh ùn tắc khi thực hiện việc test nhanh cho hành khách tại các 

cảng hàng không quốc tế Việt Nam,  

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển 

khai việc thu giá test nhanh tại các cảng hàng không Việt Nam đối với hành khách 

nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng 

mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 như sau: 

1. Các hãng hàng không 

- Các hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc 

tế Việt Nam.   

 - Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế công bố tại 

Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021. 

- Phối hợp với Cảng hàng không quốc tế, Cảng vụ hàng không làm việc với 

cơ quan y tế để xử lý các trường hợp dương tính khi test nhanh, đảm bảo hành 

khách không bị ùn tắc tại khu vực nhà ga, đặc biệt là khu vực tập trung test nhanh 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. 



2. Các Cảng vụ hàng không 

- Khẩn trương triển khai yêu cầu trên tới các hãng hàng không nước ngoài 

đang hoạt động tại địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên của các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

Văn bản này thay thế cho nội dung “hành khách tự chịu chi phí với mức 

chi phí hợp lý, theo công bố của Bộ Y tế” nêu tại gạch đầu dòng đầu tiên mục 1 

văn bản số 6173/CHK-QLC ngày 29/12/2021 của Cục HKVN.  

Trong quá trình triển khai, các cơ quan đơn vị nếu có vướng mắc, yêu cầu 

báo cáo Cục HKVN để tổng hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết. 

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Tài liệu gửi kèm: Văn bản số 6173/CHK-QLC ngày 29/12/2021 của Cục 

Hàng không Việt Nam. 

 

 

Nơi nhận:                                             
- Như trên; 

-  Cục trưởng (để b/c); 

-  Các Phó Cục trưởng; 

-  ACV; Cảng HKQT Vân Đồn;  

-  TTYTHK; 

-  Phòng QLC, VP; 

-  Lưu: VT, VTHK.                                                           

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn 
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