UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9447 /UBND-VH

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện một số
biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 đối với hành khách
đến/trở về Thừa Thiên Huế bằng
đường hàng không

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền
thông, Y tế, Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài;
- Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.
Thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của
Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành quy định tạm thời triển khai các đường
bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 (có bản điện tử kèm theo); Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh), UBND Thừa Thiên Huế
hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành
khách đến/trở về Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không, cụ thể như sau:
1. Tất cả hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải
tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT được đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng
thời thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nơi cư trú, lưu trú
07 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12
tháng 3 năm 2020 về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly tại nơi cư trú, lưu trú
phòng chống dịch COVID-19" hoặc cách ly tập trung 07 ngày nếu không đảm
bảo các điều kiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo Quyết định số 879/QĐBYT. Cụ thể phân loại theo từng nhóm hành khách như sau:
a) Đối với người đến/trở về để công tác, công vụ:
- Có kế hoạch làm việc và cam kết thực hiện các quy định phòng, chống
dịch của Bộ Y tế và tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khoẻ, giám sát y tế tại nơi cư trú,
lưu trú trong 07 ngày và thực hiện Thông điệp 5K.
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- Đối với các trường hợp xử lý công việc cấp bách, thời gian ngắn, thực hiện
theo phương án phòng chống dịch được Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh phê duyệt.
b) Đối với người đến/trở về lưu trú tại Thừa Thiên Huế: Thực hiện tự theo
dõi sức khỏe, giám sát y tế tại nơi cư trú, lưu trú khi đáp ứng các điều kiện theo
Quyết định 879/QĐ-BYT. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo Quyết
định số 879/QĐ-BYT thì thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và theo dõi sức
khỏe, giám sát y tế tại nơi cư trú, lưu trú 7 ngày (sau khi hoàn thành cách ly tập
trung 7 ngày).
c) Đối với người đến tỉnh Thừa Thiên Huế để đi các tỉnh khác: Thực hiện
nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và
của tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Chỉ đạo UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra cơ sở vật chất, điều
kiện giám sát y tế tại nơi cư trú, lưu trú của hành khách theo Quyết định
879/QĐ-BYT; quyết định hình thức tự theo dõi sức khỏe, giám sát y tế tại nơi cư
trú, lưu trú khi đủ kiều kiện cơ sở vật chất hoặc cách ly tập trung 7 ngày khi
không đảm bảo các điều kiện theo Quyết định 879/QĐ-BYT; phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thông báo kịp thời cho hành
khách biết biện pháp phòng chống dịch của địa phương (tự theo dõi sức khoẻ,
giám sát y tế nơi cư trú, lưu trú hoặc cách ly tập trung).
- Chỉ đạo UBND cấp xã, các lực lượng liên quan và Tổ phòng chống dịch
cộng đồng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc hành khách thực
hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ban
Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lây lan
dịch bệnh trong cộng đồng do giám sát thiếu chặt chẽ.
- Xử lý kịp thời các trường hợp có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở,...
hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.
- UBND thị xã Hương Thuỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan kiện toàn công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện, đưa chốt kiểm soát y tế
tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài vào hoạt động trong ngày 11/10/2021; chủ
trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện vận chuyển hành khách về khu cách ly tập
trung.
3. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng
Hàng không quốc tế Phú Bài và các đơn vị liên quan tổ chức điểm xét nghiệm
SARS-CoV-2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo đúng quy định của Ban
chỉ đạo phòng chống dịch của quốc gia và của tỉnh Thừa Thiên Huế;
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố quyết định biện pháp cách ly, giám sát y tế, tự theo dõi sức khoẻ theo
yếu tố dịch tễ và tổ chức cách ly điều trị theo quy định đối với hành khách có kết
quả xét nghiệm dương tính;
- Xây dựng phương án kiểm soát y tế đối với hành khách đến sân bay Phú
Bài (bao gồm cả hành khách lưu trú tại Huế và hành khách quá cảnh, không lưu
trú tại Huế) đảm bảo phù hợp với điều kiện phòng chống dịch của địa phương;
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Công bố các điều kiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú (cơ sở vật chất); có
hướng dẫn, khuyến cáo đối với người tự theo dõi sức khoẻ theo quy định của Bộ
Y tế để hành khách biết, lựa chọn hình thức đăng ký biện pháp cách ly phòng
chống dịch.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan liên quan làm cơ quan
đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đi/đến sân bay quốc tế Phú Bài; làm
việc với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình khai báo, đăng ký, phê duyệt
người về Huế theo các nhóm đối tượng (Công dân đăng ký về Huế; Nhóm hoạt
động công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư đăng ký vào Huế làm việc theo chương
trình, kế hoạch; công dân ngoại tỉnh quá cảnh qua sân bay Phú Bài);
- Thông báo, cung cấp thông tin về hành khách đến/trở về Thừa Thiên
Huế (địa điểm cư trú, lưu trú, làm việc,…) đến UBND các địa phương để phục
vụ công tác thẩm định điều kiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú, theo dõi, giám sát
y tế theo quy định.
- Xác nhận với đại diện Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài thông tin
việc hành khách đã về nơi cư trú, lưu trú để phối hợp theo dõi, quản lý;
- Phối hợp cung cấp thông tin cho các chốt kiểm soát y tế để giám sát việc
di chuyển của hành khách đi/đến/ra khỏi địa bàn tỉnh; phối hợp với các lực
lượng chức năng để xử lý các trường hợp lưu trú tại địa phương không đúng quy
định, cam kết, đăng ký.
5. Sở Du lịch:
- Chủ trì xác nhận hành khách theo phân loại đi công tác, công vụ, người
về lưu trú tại Thừa Thiên Huế, người về để đi các tỉnh khác;
- Chủ trì phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải để vận chuyển hành
khách có nhu cầu về khu cách ly tập trung có thu phí (hành khách tự chi trả phí
vận chuyển).
6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và
các cơ quan liên quan tổ chức triển khai tuần tra, kiểm tra xử lý những hành
khách không về nơi nơi cư trú, lưu trú đã đăng ký hoặc có hành vi vi phạm công
tác phòng, chống dịch của địa phương.
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7. Đề nghị Cảng vụ hàng không Quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Quốc
tế Phú Bài chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để hoạt động bay, an toàn phòng
chống dịch theo quy định. Chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không đủ
điều kiện bay đến Thừa Thiên Huế theo quy định phải thực hiện bay khứ hồi.
8. Sở Giao thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy hỗ trợ phương tiện vận
chuyển hành khách về khu cách ly khi có yêu cầu.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài và
các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, sơ kết đánh giá, báo cáo
UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
khai thác đường bay nội địa cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn
tiếp theo; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2021.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý, khai
thác cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo dõi, giám sát tình hình thực
hiện các chỉ đạo, quy định nêu trên; kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải,
UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, vượt thẩm
quyền.
(Công văn này thay thế Công văn số 9402/UBND-GT ngày 09/10/2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- TCT Cảng hàng không Việt Nam- CTCP;
- Cảng vụ hàng không miền Trung;
- Tổng Công ty hàng không Việt Nam – CTCP;
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;
- Công ty cổ phần hàng không Tre Việt;
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

