
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CHK-VTHK 
V/v hạn chế tối đa số lượng chuyến bay  

từ các tỉnh, thành phố thực hiện  

Chỉ thị 16 đến Hà Nội  

Hà Nội, ngày          tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   Các Hãng hàng không Việt Nam. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

4920/VPCP-KGVX ngày 20/7/2021 và Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 

7143/BGTVT-VT ngày 21/7/2021 v/v kiểm soát hoạt động chuyến bay thương 

mại và di biến động từ Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình 

hình dịch bệnh phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các 

hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Hạn chế tối đa các chuyến chở khách từ các tỉnh, thành phố thực hiện  

Chỉ thị 16 đến Hà Nội  

- Dừng khai thác các chuyến bay chở khách giữa Cần Thơ - Hà Nội và 

Phú Quốc - Hà Nội và ngược lại. 

- Đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội và ngược lại: Tối đa 02 chuyến 

chở khách/ngày, giao Vietnam Airlines khai thác. 

Thời gian áp dụng: Từ 00 giờ ngày 22/7/2021 cho đến khi có thông báo 

mới. 

2. Các chuyến bay nêu tại điểm 1 trên đây không bao gồm: 

- Các chuyến bay chuyên chở hàng hóa (thực hiện không hạn chế); 

- Các chuyến bay nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh, phục vụ công 

tác công vụ (đề nghị các hãng hàng không lập kế hoạch, báo cáo Cục HKVN 

xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể);  

- Các chuyến bay không thường lệ khác (theo yêu cầu và được phép của 

cơ quan có thẩm quyền). 

3. Yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2965/CT-CHK ngày 08/7/2021 về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt phải đảm bảo tất 

cả hành khách trên các chuyến bay giữa các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ 

thị 16 và Hà Nội phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo 

phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính (theo quy định của Bộ Y 

tế). 

4. Các Cảng vụ hàng không: 

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chuyến bay, đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 



 

 

Cục HKVN trân trọng thông báo để các hãng hàng không và các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết, khẩn trương thực hiện./. 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam; 

- ACV; 

- Phòng QLC: 
- Lưu: VT, VTHK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Thắng 
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