
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Số:              /BGTVT-CYT 

V/v tạm dừng áp dụng khai báo 

y tế nội địa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục: Hàng không Việt Nam; Hàng hải Việt Nam; 

Đường sắt Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam;  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Giao thông và xây dựng Lào Cai. 

 

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được công văn số 2213/BYT-DP 

ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, theo 

đó, Bộ Y tế đề nghị “Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội 

địa, nơi công cộng, nhà hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022” (văn bản 

kèm theo). 

  Về việc này, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại văn bản nêu trên.  

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Bộ; 

- Vụ Vận tải; 

- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CYT (Thu). 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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