BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA 1101 CUJ NGHIA V1iT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác
S& U/BGTVT-VT
V/v: K ho?.ch vn chuyn hânh
Ha Ni, ngày 14 tháng c? nám 2020
khch nhm bão dtm cong tác
phông, chông dch Covid - 19
tronghot dngvntâi.

Y Kinhgüi:

- Tng ciic Dithng b Vit Nam;
- Các Ciic: Hang không Vit Nm, Duông sat Vit Nm,
Hang hãi Vit NRm, Dixng thity ni dja Vit Nam, Y tê
giao thông vn tai;
- S& Giao thông vn tai các tinh, thnh phô trçrc thuc
Trung iwng;
- Sci Giao thông In ti - Xây dirng Lao Cal;
- Báo Giao thông.

Nhm báo dm cong tác phông, cMng dch Covid - 19 trong hot dng
vn tãi, B Giao thông vn tai (GTVT) yeu câu các cd quan, &m vi thirc hin
mt so nOi dung ye In chuyên hrnh khách, cii the nhix sau:
I. Nguyen täc chung
1. Thôi gian áp dimg: Ti'x 00 gi? 00 phüt ngày 12 tháng 8 n.m 2020 cho
den khi có thông báo mri.
2. Ho.t dng 4.n chuyn hành khách thçrc hin theo K hoch cii th duge
nêu tai Muc II duó'i day.
3. Giao Tng ctic Dithng b6 Vit Nam, các Ciic: Hang không Vit Nam,
Dumg s.t Vit Nam, Hang hài Via Nam, Duông thiy ni dja Via Nam phOi
hçTp vó'i các cd quan, dcm vj lien quan cña thanh phô Ba Nng theo dci, kjpthôi
huóng dn nhffiig van dê phát sinh trong phm vi quãn 1.
ll.Khoachcuth
1. LTnh virc Hang không
- Tip tiic drng các chuyn bay chr khách lien các dithng bay ni da
diIdn thh phô Ba Nng; vic bô tn các chuyn bay h trçi các khách dii 1ch
dang & 1i Ba Nng tr& ye dja phuong thçrc hin theo Cong vn so
7703/BGTVT-VT ngày 06 thang 8 nm 2020 cüa B GTVT.
- Các chuyn bay ni da chc khách không di1dn thanh ph Ba Nng
thiic hin binh thithng; các chuyên bay chô khách dildên cang hang khOng Chu
Lal thirc hin theo Cong vn so 7735IBGTVT-VT ngày 07 tháng 8 nm 2.020
cüa B GTVT.
- Không hn ch khai thác dói vd các chuyn bay không vn chuyn hanh
khách.
2. LTuh virc Dirông bQ
- Dmg hot dung vn chuyn cña các tuyn vn tai hành khách c dnh
lien tinh, ni tinh, các hot dng vn tai cüa xe hçip dng, xe du lich, xc taxi, xe
1 -&

but dn và trong thnh ph Dà Nng, tth các tnxông hgp dc bit vi 1 do
cong vii, xe ch& bnh nhân, nguyi hêt thai gian each ly; xe &aa don cOng nhân,
chuyên gia cüa các doanh nghip, xc vn chuyên phiic vi phông chông dich Va
các tr.ixmg hqp oung cap lucing thc, tlnrc phm, nhu yk phm can thi&, Xe
chuyên ch& nguyen v.t lieu san xut, hang hóa;
- Ho.t dng va chuy&i cüa các tuyn vn ti hành khách c djnh lien
tfrt1, các ho.t dôn van tãi cüa xe hcrp thig, xc du ljch, xe taxi, Xe butt c6 h?rnh
trinh qua thành pM Dà Nng thi khOng dtigc drng, d t.i thnh pM Dà Nng dê
don, trà khách.
- CM do các Bn xc kháoh ti thnh pM Dà Nng thirc hin nghiêm vic
dung ho?.t dng ci:ia cáo tuyên vn tai banh kháoh c dnh lien finh, ni tinh.
- Tnthng hqp d.c bit, S6 Giao thông vn tài Dà Nng them muu oho Uy
ban uhan dan th?rnh pM Dà Nng xem xét, quy& dinh.
- Cáo ho?.t dng 4n chuyn cüa cáo tuyn vn tài hnh khách c djnh lien
tinh, ni tinh, cáo ho.t dng 4n tài cña xc hçrp dng, xc du ljch, xe taxi, xc butt
(không qua th?rnh pM Ba Nng) thirc hin binh ththng.
3. Linh v11rc Throng st
- Tm drng toàn bho.t dng c1ia tàu khách xu.t phát và kt thüo ti ga
DàNng.
- Dôi vâi tuyu dixing s.t Ha Ni - thnh phéi H ChiMinh: khai thác
bInh thithng nhimg không duqc dung, d d don, trã khách ti ga Ba Nàng.
- KhOng hn ch khai thác dói vri cáo chuyn tàu không vn ohuyn h?rnh
khách.
4. Linh virc Hang bãi và IhrO'ng thñy ni dja
- Phi hçip vOi các da phucrng dung cáo chuyn tàu ch0 khách tuyn ti'x b
ra dào có dim diIdn là thanh pM Ba Nng; truong hçp d bit, C\lc Hang hài
Vit Nm, Cue Dumg thfiy ni dja Vit Nm theo chiro nng, nhim vii thông
nhât vói S& Giao thông vn tai Ba Nng thRm mini cho Uy ban nhan dn thanha
ph& Ba Nng xem xet, quyêt dnh.
- Không hn 0M khai thác di vOi cáo chuy&i tàu không vn chuy&i hanh
khách.
B GTVT yeu c.0 cáo cci quan, don vj khn truong thc hin./.
Noinhin:
- Nhi.r trOn;
- Thñ tithng Chfnh ph (d b/c);
- Phó Thfi ti.róng Vii Di'rc Dam (d b/c);
- BQ tnthng (d& b/c);
- VAn phóng Chfnh ph;
- Cáo B: Y t, Cong an., Qu& phông,
Tài chinh, COng Th'rong,
- UBND cáo tinh, thành ph triro thutc Trung zcng
- Cáo Thi ththng;
- VAn phàng B; Cong I WT Bc GTVT;
- Li.ru: VT, VTãi (Tu3).

KT. BQ TRTYNG
TRTXNG

LêAnhTun

BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HOT CIIU NGHIA VI1T NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phiIc
S: 7703 /BGTVT-VT
V/v: H trçi khách du ljch dan
Ha Ni, ngày 06 tháng 08 nãm 2020
trô
ye
1i thành phô Dà Nang
dja phtrcing.
Kinh gri:
- Uy ban nhân dan thànli ph Ha Ni;
- Uy ban nhân dan thnh phô Ho CM Mmli;
- Uy ban nhân dan thành phô Dà Näng;
- Ciic Hang không Vit Nam.
B Giao thông 4n tãi (GTVT) nhn ducic Cong vàns 5206/UBND-SDL
ngày 06 tháng 8 näm 2020 cüa Uy ban nhân dan thành phô Dà Näng ye vic ho
trçi khách du ljch dang 1i thành phô Dà Nàng trâ ye dja ph'ixcmg (1695 du
khách trong do 961 khách tr& ye Ha Ni, 734 khách tth ye thành phô Ho CM
Minh). Ye van dé nay, B Giao thông 4n tâi (GTVT) có kiên nhu sau:
1.Yêu cu Cic Hang không Vit Nam
- Chi do các hang hang không t chi'rc phucmg an v.n chuyn các khách
du ljch dang & lai thành phô Ba Näng ye Cáng BIKQT Ni Bài và Cãng HKQT
Tan San Nhât dam báo dCing quy dnh ye phOng chông djch cüa B Y tê.
- Phi hçrp v&i các Ca quail, dan vj lien quan cña thành ph Ba Nng,
thành phô Ha Ni và thânh phO Ho ChI Minh trong vic don, trã khách tai các
Cãng IIKQT Ba Nàng, Ni Bâi và Tan San Nhât; dam bão yêu câu ye phông,
chông djch cüa B Y té.
- D nghj các doarih nghip cung img djch v tai các câng hang không
xem xét ho trçi, mien giâm các 1oti giá djch V11 hang không dôi vâi các chuyn
bay chà các khách du 1ch dang a 1i thành phô Ba Nàng ye dja phuang theo
diing quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Be ngh Uy ban nhân dan thành ph Ha NOi, Uy ban nhân dan thành
phô Ho CM Mmli, Uy ban nhân dan thành phô Ba Nng clii d.o các ca quan,
dan vj lien quan phôi hçp vói Ciic Hang không Vit Nam, các hang hang không
dê thirc hin vic dOn, trã khách du ljch dang a 1i thành phô Ba Nng do thrc
hin giãn cách xã hi ducrc tr& ye dja phuang và thrc hin các bin pháp giám
sat, each ly y tê tai dja phixang theo quy dlnh.
BO GTVT fran tr9ng cam cm s1r phi hçip cüa các ca quail, dan vj./. ij4
Noinhn:
- Nhiz trên;
- B truâng (dê b/c);
- Van phông Chinh phü;
- Các B: Y tê, Ngoi giao, Quoc phông, COng an;
-VanphOngB, ViiHcip tác quôc tê;
- Cc Y tê giao thông vn tãi;
- Cong T IDT B GTVT, Báo Giao thông;
- Luu: VT, VTài (Tu3).

KT. BQ TRIJYNG
TRTING

L Anh Tun

BQ GIAO THÔNG VJN TAI CQNG HOA xA HOT CUJ NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
S& 7735 /BGTVT-VT
V/v: Giãm tôi da ho,c tm
Ha Ni, ngày 07 tháng 08 nàm 2020
dCrng các chuyên bay di và den
san bay Chu Lai, huyn Ni
Thành, tinh Quáng Nam.
KInh giri: Cic Hang không Vit Nam.
Bô Giao thông vn tái (GTVT) nhn duçic Cong van s 45281UBNDKGVX ngày 07 tháng 8 nàm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng Nam ye
viêc dê nghj giãm tôi da hoc t.m dirng cac chuyên bay di và den san bay Chu
Lai, huyn Nüi Thành, tinh Quãng Nam. Vê van dê nay, B Giao thông vn tãi
(GTVT) có kiên ahu sau:
Giao Ctic Hang khOng Vit Nam chü trI, thong nh.t vri các hang hang
không nghién cim dê xuât cüa Uy ban nhân dan tinh Quáng Nam ti Cong van
so 4528/UBND-KGVX ngày 07 tháng 8 näm 2020 nêu trên; chi do giám uhung
chua dirng toàn b các chuyên bay dildên Cãng hang không Chu Lai và yeu câu
các hang hang không thirc hin dung các quy djnh ye phông, chông djch Covid 19cüaBYtê.
B GTVT yêu câu Ciic Hang không Vit Nam kh.n tnrnng thçrc hin./.
Noi nhân:
-Nhirtrên;
- B trithng (dê b/c);
- Vn phông Chmnh phü;
- Các B: Y tê, Ngoai giao, Quôc phông, Cong an;
-UybannhândântinhQuângNam;
- Van phàng B, Vii Hgp tác quôc tê;
- Cic Y tê giao thông vn tãi;
- Cong TTDT B GTVT;
- Báo Giao thông;
- Tong cong ty HKVN - CTCP;
- CTCP Hang không: Pacific Airlines, VietJet, Tre Vit;
-Luu:VT,VTãi(Tu3).

KT. BO TRUNG
Tilt TRNG

