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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng hàng không và tàu 

bay trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH; 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn khử khuẩn khu 

vực cảng hàng không và tàu bay trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm”. 

Điều 2. “Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng hàng không và tàu bay trong 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm” là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật được áp dụng 

tại các khu vực cảng hàng không và tàu bay trên toàn quốc.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ 

trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh 

dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở 

Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đồng chí Thứ trưởng; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, DP 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn  
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