
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
            

Số:  1332  /UBND-GD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày  16 tháng 02 năm 2021 

V/v khai báo y tế trước khi vào 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Kính gửi: 

- Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài; 

- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); 

- Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (Vietjet Air); 

- Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways); 

- Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). 

Nhằm đảm bảo việc khai báo y tế, kiểm soát, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh 

COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Tổng Công ty Hàng không 

Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Công ty Cổ phần Hàng không 

Tre Việt, Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam hỗ trợ thông tin cho tất 

cả hành khách của mình về Thừa Thiên Huế phải cài đặt Hue-S từ địa chỉ 

https://huecity.vn và thực hiện các nội dung khai báo sau: 

- Khai báo về Thừa Thiên Huế sau khi cài đặt Hue-S (vào Hue-S, chọn 

chức năng “CHỐNG DỊCH BỆNH” và chọn chức năng “KHAI BÁO VỀ HUẾ” 

để tiến hành các khai báo trước khi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, lưu lại mã 

QR sau khi khai báo để các Chốt kiểm tra). 

- Hành khách xuống Sân bay Quốc tế Phú Bài phải xuất trình khai báo y tế 

trên điện thoại di động hoặc tờ khai giấy trước khi ra khỏi sân bay. 

- Sử dụng Hue-S để quét QR tại các điểm đến trong quá trình di chuyển tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sử dụng Hue-S để thường xuyên nhận các thông báo tình hình dịch bệnh 

của địa phương, các cảnh báo tình hình mới để chủ động và không bị vi phạm quy 

định chống dịch tại địa phương. 

- Sử dụng Hue-S để tra cứu các điểm xuất phát khi đến Thừa Thiên Huế 

phải cách ly tập trung 14 ngày để chủ động lộ trình di chuyển. 

- Trong quá trình ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu có vấn đề cần hỗ trợ thì sử 

dụng Hue-S hoặc gọi đến số đường dây nóng của tỉnh 19001075 để được hỗ trợ. 

2. Đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Tổng Công ty Hàng không 

Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Công ty Cổ phần Hàng không 

Tre Việt, Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam phối hợp với Tổ công 

tác của tỉnh triển khai thực hiện từ 17 giờ ngày 16/02/2021./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở TT&TT; 

- Sở GTVT; 

- UBND TX Hương Thủy; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, GD. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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