
BQ GIAO THÔNG VN TA! CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngàyAS tháng  3  nàm 2020 
S& /BGT VT-VT 

V/v: Thuc hiên kt luân cüa Thu 
tuàng ChInh phü ti Thông báo 
so 98/TB-VPCP ngày 13 tháng 
3 närn 2020 cña Van phông 
ChInh phü. 

HÔk1O
Kmnh g1ri: Các Co quan, don vj trtrc thuc Bô 

Thirc hin kêt 1un cüa Thu tuông ChInh phü ti Thông báo s 98/TB-
VPCP ngày 13 tháng 3 näm 2020 cfia Van phOng ChInh phü, B Giao thông 4n 
tâi (GTVT) yêu cu các co quail, don vj khn trurong thirc hin mt si nhiêm vii, 

th nhu 

1. Tip tiic quán trit sâu sc và thirc hin nghiêm phuong châm sn sang 
hy sinh Içii Ich kinh tê trong ngn han, quyt tam kim soát, phông chng dich, 
bão v tot nhât tInh mng, src khóe cüa nhân dan, thrc hin thành cong "miic 
tiêu kép" phông chng djch và phát trin kinh t - xã hi. 

2. Thirc hin nghiêm chi do cüa Thu tuóng ChInh phü v vic deo khâu 
trang tai  các noi cong cong có tp trung dông ngisi (nhu tai  siêu thj, san bay, 
nhâ ga, bn Xe, trên các phuong tin giao thông cong cong...) tü ngày 16 tháng 
3 nãm 2020. 

3. PMi hcip vi CáC co quan, don vj thuc Bt Cong an, B Quc phOng và 
các B, ngành lien quan kiêm soát ngu?i nhtp cânh qua các cua khu hang 
không, dtthng b, hang hài; th?c hin kim djch, khai báo y t chat chë, ngãn 
ngra hiu qua vic nguYi tü vung có djch qua cánh Lao, Campuchia nhp cánh 
vào Vit Nam; chu thüc day giao thuong hang hóa vâi các nuóc. 

4. Nghiêm tuc thirc hin Chi thj so 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 näm 2020 
cüa Thu tuâng ChInh phü và van bàn so 1771/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 
nám 2020 cüa Van phông ChInh phü. 

5. Ciic Hang không Vit Nam: 

- Chi dto ngành hang không, các hang hang không phát min phi kh.0 
trang cho hành khách trong tru?mg hqp hành khách chua có khu trang, k cã 
hành khách ngu?ii nuâc ngoài nhp canh Vit Nam, yêu cu hânh khách deo 
khâu trang trong suOt chuyn bay và khi vào nhà ga. 

- Chi dao  các hang hang không thông báo dn tht ca hành khách cac bin 
pháp phông, chông djch ma Vit Nam áp diing trong do có vic t?rn  thi chua 
cho nhâp cãnh di vôi khách du ljch, thàm than, du h9c, vic riêng là nguoi 
nuâc ngoâi dn tir hoc d di qua các nuóc thuc khu virc Schengen, Vuong 
quOc Anh và Bäc Ai-len trong vOng 14 ngày truôc ngày dir kin dn Vit Nam; 
tarn dirng cap thj thirc tai  cua khu. Vic tam  dimg nay có hiu Iirc 30 ngày k tir 
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12 gi 00 ngày 15 tháng 3 näm 2020 và không áp diing vâi ngui nhp cánh vôi 
rnic dIch ngoi giao, cong vii. Các tru&ng hp ngui nuâc ngoài là chuyên gia, 
quán l doanh nghip, lao dng tay ngh cao khi nh.p cành phài qua kim tra y 
t và ap ding các bin pháp phông, chng djch phü hçp tai  doanh nghip, Co si 
km trñ theo dung quy djnh. 

- Chi ctao các hang hang khOng, d.c bit là Vietnam Airlines han  ch 
chuyn bay dn và 4n chuyn khách tü các vüng có djch. 

6. Ciic Y t GTVT cung cap danh sách các doanh nghip cung cp khâu 
trang cho các don v, doanh nghip ngành hang không. 

B GTVT yêu cu các co quan, don vj khn tnxong th?c hin./. 

No'inhân: 
- Nhtx trén; 
- Bô tru'Ong (dé b/c); 
- Van phông ChInh pliO; 
- Các B: Cong an, Quoc phông, Ngoi giao, Y tO; 
- Vi Hçptác quOc tO (dO p/h); 
- Cue Y tO GTVT; 
- Ltru: VT, VTãi (Tu3). 
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