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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                    

Tuyên Quang, ngày   09   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 Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 08/10/2021 của Văn phòng 

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

trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành và các địa phương về triển khai khôi 

phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Quyết định số 1766/QĐ-BGTVT ngày 

08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định tạm thời về 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 (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 yêu cầu 

của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên và Quy định tạm thời của 

Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng quy định 

của pháp luật. 
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2. Giao Sở Giao thông vận tải 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: 

- Bố trí và thông báo đến Cục Hàng không Việt Nam đầu mối tiếp nhận 

thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại tỉnh; 

- Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Cảng vụ Hàng không và có 

xác nhận với Cảng vụ Hàng không đã tiếp nhận thông tin hành khách. Đồng thời 

thông báo ngay đến các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh nơi có hành khách 

đến cư trú, lưu trú để tổ chức quản lý, kiểm soát, theo dõi giám sát chặt chẽ 

người dân, hành khách về địa phương./.  
 

 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) 
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