
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
------------------------------- 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Số:             /UBND-KT 
 

Côn Đảo, ngày        tháng        năm  2021 
 

V/v phối hợp triển khai áp dụng tạm 

thời một số biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 đối với đường bay 

nội địa chở khách thường lệ 

 

 
  

Kính gửi:  

 - Các hãng hàng không khai thác đường bay Côn Đảo; 

 - Các DN kinh doanh vận tải hành khách đường bộ; 

 - Cảng hàng không Côn Đảo; 

 - Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Côn Đảo. 

 

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục 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 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 

20/10/2021). 

Thực hiện Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Để chuẩn bị tốt công tác phục hồi du lịch sau dịch bệnh với từng giai đoạn 

cụ thể nêu trên, đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển du lịch theo đúng đúng tinh 

thần chủ trương của UBND tỉnh là “an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, không mở 

cửa ồ ạt” trên cơ sở chủ động với điều kiện thực tế của địa phương. Ủy ban nhân 

dân huyện Côn Đảo đôn đốc triển khai áp dụng tạm thời một số biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với đường bay nội địa 

chở khách thường lệ theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền, đề nghị các doanh 

nghiệp tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Các hãng hàng không khai thác đường bay nội địa chở khách thường lệ 

đến Côn Đảo tổ chức quán triệt, triển khai đến bộ phận bán vé, các đại lý yêu cầu 

chỉ xuất vé cho hành khách đến Côn Đảo khi xuất trình được các giấy tờ chứng 

minh đủ điều kiện theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 đó là: 

1.1. Chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá 

trình phục hồi kinh tế như hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-

19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân có nhu cầu. 

1.2. Điều kiện hành khách: 

a) Trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có 

dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay 
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xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành 

khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 

Cần Thơ: có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-

PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời 

điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. 

b) Trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện: 

- Người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó, 

liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời 

điểm khởi hành chuyến bay; 

- Người có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện 

không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; 

- Người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp 

RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ 

thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. 

c) Điều kiện khác: 

- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản 

cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không 

(check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 

1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021; 

- Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, 

sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác… 

d) Đề nghị hành khách cung cấp thông tin về địa điểm lưu trú khi đến Côn 

Đảo và nắm bắt để kịp thời cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đường bộ đưa đón 

khách đến sân bay Côn Đảo bằng đường bay nội địa chở khách thường lệ: 

- Đáp ứng yêu cầu “một cung đường, hai điểm đến”; 

- Lái xe và phụ xe vận chuyển hành khách phải tiêm ít nhất 01 mũi vacxin 

phòng Covid-19; 

- Chủ doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 cho lái 

xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 

lần/tuần (trừ trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin). 

- Trên mỗi chuyến xe, đơn vị vận tải thực hiện lập danh sách họ tên hành 

khách kèm theo số điện thoại liên hệ, địa chỉ nơi đi và nơi đến để kịp thời cung cấp 

khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

- Tổ chức vệ sinh phương tiện sau mỗi chuyến chở khách bằng xà phòng, cồn, 

dung dịch sát khuẩn hoặc các loại dung dịch khác được cơ quan y tế khuyến cáo 

nên dùng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của 

phương tiện, lái xe; cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm 
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phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

3. Cảng hàng không Côn Đảo chỉ giải quyết cho phương tiện vào Sân bay 

Côn Đảo để đưa, đón khách đi đến Côn Đảo bằng đường bay nội địa chở khách 

thường lệ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có xác nhận của cơ quan quản lý địa 

phương. 

4. Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Côn Đảo phối hợp với địa 

phương tăng cường công tác quản lý, yêu cầu các hãng bay, các doanh nghiệp có 

hoạt động khai thác bay, doanh nghiệp vận tải thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. 

UBND huyện Côn Đảo đề nghị các doanh nghiệp tích cực phối hợp với địa 

phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đối với đường bay nội địa chở 

khách thường lệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GTVT; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các Phòng: KT, Y tế, Văn phòng huyện; 

- Đồn Biên phòng Côn Đảo; Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế quân dân y; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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