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Số:4779/SYT-NVY 
V/v hướng dẫn xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trong hoạt động 

vận tải đường hàng không trong 

nước qua Cảng Hàng không  

Quốc tế Vân Đồn. 

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Giao Thông Vận tải; 

- Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế Vân Đồn; 

- Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn. 

  

 

Thực hiện Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; công văn số 7355/UBND-XD2 ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về việc tổ chức hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 

1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải; công văn số 

7524/UBND-XD2 ngày 22/10/2021 về việc tổ chức vận tải đường hàng không 

trong nước qua Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn đảm bảo phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bản tỉnh Quảng Ninh, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế 

chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-

2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn và tổ chức xét nghiệm đối với hành 

khách theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải về phòng chống dịch 

Covid-19. 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/202; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021; Quyết định 

1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải, các quy định 

chuyên môn hiện hành và căn cứ tình hình dịch bệnh thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh, 

Sở Y tế hướng dẫn triển khai công tác xét nghiệm phục vụ hoạt động vận tải đường 

hàng không trong nước qua Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn cụ thể như sau: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức và thực hiện chuyến bay đối với hành 

khách và tổ bay: Thực hiện theo quy định tại 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 cho khách thường lệ đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 



2. Về việc bố trí điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng Hàng không 

Quốc tế Vân Đồn 

Đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn bố trí 01 phòng để thực hiện lấy 

mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho hành khách, các lực lượng tham gia 

làm nhiệm vụ tại sân bay theo yêu cầu chuyên môn của y tế và các cơ quan quản lý 

khi cần thiết. 

3. Về lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2:  

3.1. Giao Trung tâm Y tế Vân Đồn: 

- Chủ trì phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn để khảo sát và bố 

trí điểm lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo quy định về chuyên môn, 

tuyệt đối không để phát tán mầm bệnh từ phòng xét nghiệm ra ngoài môi trường. 

- Triển khai thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

test nhanh kháng nguyên, trả kết quả đảm bảo đúng quy định về chuyên môn và  

yêu cầu về thời gian; Bố trí cán bộ đã được tập huấn về lấy mẫu, xét nghiệm 

SARS-CoV-2 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân 

Đồn;  

- Chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để triển khai ngay ứng 

dụng phần mềm xét nghiệm tại điểm xét nghiệm ở Sân bay Vân Đồn trong thời 

gian sớm nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

- Xây dựng Quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại điểm lấy mẫu 

ở sân bay Vân Đồn, trong đó đặc biệt lưu ý quy trình xử lý các mẫu dương tính với 

SARS-CoV-2; Quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ dương tính. 

Thực hiện nghiêm túc quy trình báo cáo ca bệnh dương tính về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật để triển khai các bước tiếp theo, theo quy định phòng, chống 

dịch. 

3.2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử cán bộ hỗ trợ Trung tâm y tế Vân 

Đồn triển khai phần mềm xét nghiệm, để thuận lợi trong quá trình tra cứu, trả kết 

quả xét nghiệm đảm bảo tính pháp lý. Hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình chuyên môn 

xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế Vân Đồn khi có yêu cầu. 

4. Về đối tượng, tần xuất xét nghiệm:  

4.1 Xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp sau: 

- Có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị 

giác và khứu giác, khó thở... 

- Hoặc các 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 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 đã quá 72 giờ kể từ thời 

điểm lấy mẫu xét nghiệm tính đến khi về sân bay Vân Đồn;  



- Hoặc hành khách đi từ vùng dịch về nhưng qua kiểm tra tại sân bay Vân 

Đồn thấy không đủ điều kiện đối với hành khách theo quy định tại Quyết định số 

1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao Thông Vận tải. 

4.2. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại tại các khu vực có nguy cơ 

cao do cơ quan y tế thực hiện:  

Cảng Hàng khộng Quốc tế Vân Đồn phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế 

Quốc tế xác định các vị trí nguy cơ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người để lấy 

mẫu xét nghiệm, sàng lọc chủ động nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Tùy theo 

cấp độ dịch của huyện, của tỉnh tại thời điểm đánh giá, việc thực hiện lẫy mẫu 

được thực hiện tối thiểu 1 tuần/lần và lấy mẫu tối thiểu từ 10%-20% số người 

trong nhóm nguy cơ cao (bao gồm cả những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin). 

4.3. Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: Khi có thông tin trên chuyến 

bay có ca bệnh dương tính trước khi hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, tùy thuộc vào 

các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch tại cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện Vân Đồn, Sở Y tế để quyết định  đối tượng, địa bàn xét nghiệm 

cho phù hợp. 

5. Về việc thực hiện thu phí xét nghiệm 

- Đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn phối hợp với các hãng Hàng 

không, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn và các cơ quan có liên quan để thông tin, 

phổ biến cho khách hàng về nội dung, yêu cầu xét nghiệm và chi phí tự chi trả (nếu 

phải thực hiện xét nghiệm) để khách hàng biết và phối hợp thực hiện khi có yêu 

cầu, tránh để tình trạng bất ngờ gây thắc mắc cho khách hàng. 

- Trung tâm Y tế Vân Đồn đảm bảo thực hiện thu phí xét nghiệm theo đúng 

quy định về tài chính của nhà nước hiện hành. 

Trên đây là hướng dẫn tạm thời của Sở Y tế về việc xét nghiệm SARS-CoV-

2 trong hoạt động vận tải đường hàng không trong nước qua Cảng Hàng không 

Quốc tế Vân Đồn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 

các bên phối hợp trao đồi thông tin qua điện thoại hoặc bằng văn bản để kịp thời 

giải quyết.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Tuấn 
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