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Kính gửi: 

    - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Hàng không Việt Nam; 

- Cục Đường sắt Việt Nam; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành Công văn số 

1265/BYT-DP về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. 

Công văn này thay thế Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y 

tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh; Công văn 

10943/BYTMT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm 

việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của 

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 

nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận 

chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường 

hàng không” và Công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 về việc phòng, 

chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế. Bộ Giao thông vận tải 

(GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ 

thể như sau: 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tổ chức triển 

khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 

15 tháng 3 năm 2022 nêu trên (được gửi kèm Công văn này). 

2. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ 

bên ngoài, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập 

cảnh qua các cửa khẩu đường hàng không, đường bộ, đường biển, không chủ 

quan, lơ là; đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng và cộng đồng. 

3. Cục Hàng không Việt Nam: Yêu cầu và hướng dẫn các hãng hàng không, 

các doanh nghiệp hàng không có liên quan thông báo tới hành khách về các yêu 

cầu phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh khi thực hiện các chuyến bay 

thương mại quốc tế thường lệ. 
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Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; 

- Văn phòng Bộ; 

- Các Vụ: Vận tải, Hợp tác quốc tế; 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, CYT (Thu). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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