
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /UBND-PYT 

V/v đề nghị cung cấp đầy đủ, 

chính xác về thông tin hành khách 

trong các chuyến bay đến Côn 

Đảo để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

Côn Đảo, ngày     tháng        năm 2021 

 

                       Kính gửi:  Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại Côn Đảo 

 

Từ ngày 22/10/2021 đến nay, hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường 

hàng không đã hoạt động trở lại trên địa bàn huyện, đã có 09 chuyến bay đến Côn 

Đảo với 222 hành khách. Việc hoạt động trở lại của ngành hàng không đã giải 

quyết được nhu cầu đi lại của nhiều người dân, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.  

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng các biện pháp y tế đối với người từ 

địa phương khác trở về huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo lực lượng tiến 

hành công tác lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế, vận chuyển hành khách từ sân 

bay về nhà, khu cách ly. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức 

năng của huyện đã gặp một số khó khăn do Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại 

Côn Đảo cung cấp thông tin hành khách cho Uỷ ban nhân dân huyện còn nhiều sai 

sót (thiếu năm sinh, giới tính; địa chỉ đến Côn Đảo chưa đầy đủ; địa chỉ nơi đi chưa 

đúng; sai tên, sai tuổi, sai giới tính…). 

Để đảm bảo việc đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân Côn Đảo là trên hết, 

là trước hết, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại 

Côn Đảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin hành khách cho huyện Côn Đảo và 

chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Cụ thể gồm các nội dung sau: 

1. Cột họ và tên: Đề nghị ghi tên đầy đủ, có dấu (nhiều danh sách không có 

dấu, tên trước, họ sau). 

2. Cột địa chỉ nơi đi: Đề nghị ghi đầy đủ, chính xác xã, phường, quận, 

huyện, tỉnh (một số danh sách ghi địa chỉ không đúng gây khó khăn cho công tác 

kiểm tra rà soát về cấp độ dịch). 

3. Cột địa chỉ nơi đến (Côn Đảo): Ghi đầy đủ tên và địa chỉ chủ nhà, chủ cơ 

sở nhà trọ, doanh nghiệp; tên đường; tên tổ dân cư, khu dân cư… 

4. Cột số điện thoại: Ghi đúng số điện thoại; trường hợp là trẻ em đi cùng 

chưa có số điện thoại đề nghị ghi số điện thoại của phụ huynh/người giám hộ đi 

cùng. 

5. Bổ sung thêm: Cột năm sinh, giới tính. 



6. Cột tiêm vắc xin: Ghi rõ chưa tiêm; 01 mũi; 02 mũi (ghi rõ ngày tiêm mũi 

thứ 2); F0 đã khỏi bệnh (trong vòng 06 tháng). 

7. Danh sách hành khách báo về của cơ quan chức năng của huyện phải có 

chữ ký của Trưởng hoặc Phó Trưởng đại diện và đóng dấu của Cảng vụ Hàng 

không Miền Nam tại Côn Đảo. 

Trong trường hợp Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại Côn Đảo chưa cung 

cấp đầy đủ, chính xác thông tin hành khách theo yêu cầu nêu trên, cơ quan chức 

năng huyện Côn Đảo sẽ từ chối tiếp nhận  hành khách. Đồng thời, Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo sẽ báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khai 

thác các chuyến bay đến/đi Côn Đảo chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của các đơn vị và doanh nghiệp có liên quan.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Chủ tich và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Y tế; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT-YT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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