
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 4179 /UBND-ĐTXD 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 
của Bộ Giao thông vận tải 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                    

Tuyên Quang, ngày 29 tháng  10  năm 2021 
 

                Kính gửi:    
- Công an tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 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 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải  (có văn bản điện tử gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên 

quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung tại Quyết 

định nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với 

Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan kịp thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Quy định tạm thời nêu trên của Bộ Giao thông vận tải. 
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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tuyên Quang thực hiện và chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám 

sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế, của tỉnh bảo đảm an 

toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống  
   dịch Covid-19 tỉnh; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                      
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 
 

Tạ Văn Dũng  

 

(Báo cáo) 



 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:         /UBND-GT 

V/v triển khai thực hiện Quyết 
định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 
28/10/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 11 năm 2021  

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Truyền 
thông và Thể thao; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Hạt 

Quản lý giao thông; Công an huyện Chiêm Hóa; Trung 
tâm Y tế huyện. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn  bản số 

4079/UBND-ĐTXD ngày 29/10/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định 
số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; 

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định về thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:   

Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” thực hiện ngay việc tổ chức 

tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn 
quản lý biết; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động thực hiện và 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức  thực 
hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 

1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung tại 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 ban hành kèm theo Quyết định số 

1840/QĐ-GTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải  (gửi kèm theo văn bản này), đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và đúng 
quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh VP, phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Vũ Đình Tân 
 



 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /QĐ-BGTVT 

 
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 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  

ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT  

ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên 

đề về phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;  

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”;  

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 

22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các công văn số: 

8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 và 8399/BYT-

DP ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 của Văn phòng 

Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất 

tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Công văn số 4339/BTTTT-THH ngày 28/10/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc phát triển ứng dụng và kết nối, chia sẻ dữ liệu theo 

đề nghị của Bộ Giao thông vận tải;  

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt 

Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 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 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:  

“c) Điều kiện khác: 

- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di 

chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính trung thực của các thông tin khai báo;  

- 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….”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:  

“6. Kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin: 

a) Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện 

tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành 

khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên 

và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-

COVID; 

b) Thông báo đầu mối tiếp nhận (Họ và tên, chức vụ, điện thoại, email) dữ 

liệu di chuyển nội địa của hành khách đến Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ 

Giao thông vận tải trước 07h00 ngày 29/10/2021;  

c) Tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng 

dụng PC-COVID; tổng hợp, rà soát thông tin hành khách theo từng địa phương 

đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay vào thời 

điểm 13 giờ 00 và 21 giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa 

ban hành kèm theo Quy định này.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Mục IX như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại khoản 1:  
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 “- Giao Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bố trí bộ phận 

tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không và thông báo tới đầu 

mối tiếp nhận của địa phương có hành khách đến vào thời điểm 14 giờ 00 và 22 

giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa ban hành kèm theo Quy 

định này; tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định này.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại khoản 2:  

 “- Bố trí và thông báo đến Cục Hàng không Việt Nam để tổng hợp, 

chuyển các Cảng vụ hàng không đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư 

trú, lưu trú tại địa phương. Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Cảng vụ 

hàng không vào thời điểm 14 giờ 00 và 22 giờ 00 hàng ngày.”; 

 c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau: 

 “3. Trung tâm Công nghệ thông tin 

 - Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin đầu mối tiếp nhận dữ liệu của các 

hãng hàng không; cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông (thông qua Cục 

Tin học hóa) trước 09h00 ngày 29/10/2021 để thực hiện quy trình trao đổi dữ 

liệu thông tin di chuyển nội địa của hành khách.  

 - Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), 

các hãng hàng không và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

quá trình trích xuất, xử lý thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng 

dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh (nếu có), đảm bảo 

quá trình trích xuất dữ liệu ổn định, kịp thời và chính xác.”. 

 4. Bãi bỏ Phụ lục tại 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 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT 

ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

 5. Bổ sung Mẫu thông tin di chuyển nội địa tại 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 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

 Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ 00 giờ 00 ngày 29/10/2021 cho đến 

khi có Quyết định thay thế. 

2. Bãi bỏ các Công văn số 11212/BGTVT-CYT ngày 25/10/2021 và 

11244/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển 

hàng không; doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19  

(để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Các Tổng công ty: CHKVN, QLBVN; 

- Các Hãng hàng không Việt Nam;  

- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;  

- Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;  

- Lưu VT, V.Tải (B5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 

 

  



 

 

 

MẪU THÔNG TIN DI CHUYỂN NỘI ĐỊA 

(ban hành kèm theo Quyết định …………/QĐ-BGTVT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Giao thông vận tải) 
 

 

Mã hiệu 

chuyến bay 

(*) 

Ngày bay 
Họ và Tên 

(*) 

Số điện thoại 

(*) 

Giấy tờ 

tùy thân 

Nơi ở hiện tại 
Địa 

chỉ nơi 

lưu trú 

trước 

khi đi 

Sân bay 

đi 

Sân bay 

đến 

Nơi lưu trú, cư trú đến 

Tỉnh 

(*) 

Huyện 

(*) 

Xã 

(*) 

Tỉnh 

(*) 

Huyện 

(*) 

Xã 

(*) 

Địa chỉ 

(*) 

                              

                              

Ghi chú: Trường có dấu * là bắt buộc 
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