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Kính gửi: Các Hãng hàng không Việt Nam 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 914/CĐ-

TTg ngày 06/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép và yêu cầu của Bộ Giao thông 

vận tải, Cục HKVN trân trọng thông báo đến các hãng hàng không về việc khai 

thác các chuyến bay nội địa đi/đến TP. Hồ Chí Minh như sau: 

1. Khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

1.1. Không hạn chế khai thác các chuyến bay chở hàng hóa. 

1.2. Các hãng hàng không khai thác vận chuyển hành khách với tổng tải 

cung ứng 1.700 ghế/chiều/ngày (mở bán), cụ thể: 

- Vietnam Airlines cung ứng tối đa không quá 700 ghế/chiều/ngày; 

- Pacific Airlines cung ứng tối đa không quá 200 ghế/chiều/ngày; 

- Bamboo Airways và Vietjet Air cung ứng tối đa không quá 400 

ghế/chiều/ngày/hãng. 

2. Các đường nội địa khác đi/đến TP. Hồ Chí Minh 

Tần suất khai thác các đường bay từ Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh 

và Đà Nẵng đi/đến TP. Hồ Chí Minh mỗi hãng 01 chuyến/ngày/đường bay và 

không quá 200 ghế/chuyến. 

3. Các chuyến bay ngoài kế hoạch 

Các chuyến bay ngoài kế hoạch trên đi/đến TP. Hồ Chí Minh sẽ được xem 

xét trên cơ sở đề nghị của các Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương liên quan. 

4. Thời gian áp dụng 

Thời gian áp dụng từ 00h00 ngày 09/07/2021 đến hết ngày 23/7/2021 (15 

ngày). 

5. Yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 

Tất cả hành khách trên chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh/thành 

phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khách đến TP. Hồ Chí Minh bắt buộc phải có 

Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định hiện hành 



của Bộ Y tế, theo quy định tại công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, 

chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải. 

6. Giám sát và chế tài 

Cục HKVN sẽ tổ chức thống kê, giám sát hoạt động vận chuyển nội địa 

đi/đến TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 00h00 ngày 09/07/2021 đến hết ngày 

23/7/2021. Trong trường hợp phát hiện hãng hàng không vi phạm các nội dung 

nêu tại mục 1, 2, 3 nêu trên, Cục HKVN sẽ dừng cấp phép bay cho các chuyến 

bay của ngày kế tiếp.  

Cục HKVN trân trọng báo cáo để các hãng biết, khẩn trương thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c) 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các HHK: VNA, PA, VJC,  

BAV, VTA, VASCO; 
- Lưu: VT, VTHK. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Huy Cường 
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