
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-CN Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 
V/v đảm bảo các chuyến bay 

khai thác an toàn, thuận tiện, 

hiệu quả và thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 

 

Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

 - Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân; 

 - Cảng Hàng không Thọ Xuân. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10619/BGTVT-VT ngày 

10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Công điện số 1322/CĐ-

TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an tỉnh, Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân; Cảng Hàng 

không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 

10619/BGTVT-VT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải (gửi kèm theo 

Công văn này); các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 10/10/2021, Quyết 

định số 3964/QĐ-UBND ngày 10/10/2021, Công văn số 15925/UBND-CN ngày 

12/10/2021 để triển khai thực hiện, đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, 

thuận tiện, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân là đấu mối tiếp 

nhận và xác nhận việc đã tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại 

địa phương; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không theo quy 

định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục Hàng không Việt Nam; 

(119 Nguyễn Sơn, P Gia Thụy, Long Biên, HN) 

- Cảng vụ HK miền Bắc; 

(SB Quốc tế Nôi Bài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, HN) 

- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; 

- Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành Ủy; 

- Lưu: VT, CN (H’53.592). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

              
Nguyễn Văn Chiến 
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