BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9100
/BGTVT-VT
V/v: đề nghị hỗ trợ đường bay từ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm
Đồng để đón công dân về địa
phương

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 6188/UBND-VX4
ngày 28/8/2021 c a y ban nhân dân t nh Lâm Đồng về việc đề nghị hỗ trợ
đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng để đón công dân về địa
phương (g i k m theo công văn). Về vấn đề này, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng
không Việt Nam:
1. Nghiên c u kiến c a y ban nhân dân t nh Lâm Đồng và ch đạo
Công ty cổ phần hàng không Tre Việt tổ ch c các chuyến bay đón công dân là
các thai phụ và người đi cùng có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng đang sinh
sống, làm việc từ thành phố Hồ Chí Minh và các t nh phía Nam trở về địa
phương sau khi có sự thống nhất bằng văn bản c a y ban nhân dân thành phố
Hồ Chí Minh, các t nh phía Nam (nơi đi) và y ban nhân dân t nh Lâm Đồng
(nơi đến); bảo đảm thực hiện đúng phương án, kế hoạch c a địa phương, Công
điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 c a Th tướng Chính ph về phòng
chống dịch Covid-19; Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 c a Th
tướng Chính ph về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
2. Ch đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn
vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần hàng không Tre Việt
trong quá trình khai thác các chuyến bay vận chuyển công dân tại các cảng hàng
không.
Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND t nh Lâm Đồng;
- Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP;
- Công ty CPHK Tre Việt;
- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;
- Cảng HK Liên Khương;
- Lưu VT, VTải (B2).
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