
QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ VÙNG DỊCH

(Cập nhật đến 08:00 ngày 13/07/2021)

STT Sân bay QUY ĐỊNH GHI CHÚ
1 VCL - Tất cả các trường hợp từ TP HCM về sân bay Chu Lai sẽ thực

hiện lấy mẫu trước khi đưa về cách ly theo quy định.
- Áp dụng cách ly tập trung đối với người đến từ TP. HCM.

Ngay khi đến sân bay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ đưa về
Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 885 (F 885) hoặc đưa về
các cơ sở cách ly của các huyện, thị xã, thành phố để CLTT
theo quy định

- Từ 13/07/2021, Tất cả pax từ HAN đến sân bay VCL về
Quảng Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung 21 ngày; Khách
về Quảng Ngãi chưa có thông báo, tuy nhiên đường bộ giữa
Quảng Ngãi và Quảng Nam đang tạm dừng lưu thông.

0h 20/6/21

Từ 13/07/2021

2 UIH - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người từ điểm dịch và
vùng phong tỏa theo chỉ thị 16 thuộc TP.HCM đến Bình
Định.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đến từ các khu vực
còn lại thuộc TP.HCM đến Bình Định

Từ 0h 31/05/21

3 TBB - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người đến từ các khu vực
có dịch đang bị cách ly/phong tỏa và các khu vực theo
thông báo của BYT, các F1

- Cách ly tại nhà 21 ngày đối với:
 Người đến từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao

theo thông báo của BYT, các F2;
 Người đến từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Tp.

HCM (trừ các trường hợp cách ly tập trung như trên)

Từ 0h 31/05/21

4 DAD - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người từng đến, về từ các
địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15/CT-TTg

- Các trường hợp về từ vùng dịch khác tiếp tục thực hiện theo
công văn số 3244/UBND-SYT link CV
https://congdoandanang.org.vn/tin-tuc-su-kien/phong-
chong-covid-19/cong-van-so-3244-ubnd-syt-ngay-27-5-
2021-cua-ubnd-thanh-pho-ve-tiep-tuc-cong-tac-phong-
chong-dich-doi-voi-nguoi-hoan-thanh-cach-ly-tap-trung-
benh-nhan-khoi-covid-19-va-truong-hop-nguy-co-2911.html

- Các trường hợp về từ vùng dịch thuộc diện cách ly tập trung
tự chi trả các chi phí lien quan cả chi phí xét nghiệm.

- CÁc trường hợp về từ các địa phương có dịch thuộc diện
cách ly tại nhà khi đến DAD phải có kết quả xét nghiệm âm
tính với SAR-COv-1 trong vòng 72h tính từ lúc lấy máu xét
nghiệm,

- Theo dõi và cập nhật theo link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IVhiSRAskuVg5L
MjT-W8Hm9-5Xio5yNq/edit#gid=426202561

Từ 12h 03/6/21



- http://bit.ly/vungdich
- Người từ Tp HCM về DAD, bắt đầu từ 04/7/2021 CDC Đà

Nẵng tổ chức vận chuyển toàn bộ khách về Quảng Nam bàn
giao cho CDC Quãng Nam. Đối với khách về các tỉnh khác sẽ
về cách ly tập trung tại khách sạn được chỉ định. Đối với
người Đà Nẵng trở về được cách ly tại khu KTX phía Tây
hoặc khách sạn nếu có nhu cầu (Toàn bộ chi phí xe vận
chuyển, ăn ở nơi cách ly và xét nghiệm do khách tự chi trả).

- Từ ngày 6/7/2021, áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập
trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm phí xét nghiệm SARS-CoV-
2) tại cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo thiết lập là cơ sở cách
ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ
địa phương có dịch.

- UBND Tp. Đà Nẵng đề nghị các hãng hàng không khai thác
khách yêu cầu đối tượng thuộc diện cách ly tập trung chủ
động đặt dịch vụ cách ly tại các cơ sở lưu trú được phê
duyệt trước khi đến/về Đà Nẵng (Xem chi tiết phụ lục trong
công văn đính kèm, giá khách sạn bao gồm xe đưa đón từ
sân bay, ăn uống 3 bữa/ngày, chưa bao gồm phí xét nghiệm
4 lần khoảng 3 triệu).

Từ 04/7/2021

Từ 06/7/2021

09/7/2021

5 VDH - Người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách XH, các
địa phương đang có dịch, qua Cảng HK Nội Bào và TSN, nhất
là các trường hợp từ Hà Nội và TP.HCM… sẽ áp dụng các biện
pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm
bắt buộc đối với các trường hợp nghi ngờ.

30/05/2021

6 VCA - Theo dõi và cập nhật theo link
https://cdccantho.vn/vi/news/phong-chong-covid-19/cap-
nhat-danh-sach-cac-dia-phuong-co-dich-covid-19-luu-hanh-
va-huong-dan-cach-ly-nguoi-tu-dia-phuong-khac-ve-thanh-
pho-can-tho-30-05-2021-568.html

- Tất cả hành khách trước khi đến Cần Thơ đều phải có giấy
xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày kể từ
ngày có kết quả xét nghiệm. (đối với kết quả âm tính bằng
phương pháp xét nghiệm nhanh trong vòng 24h).

- Khách có xét nghiệm âm tính theo quy định nhưng đến từ
vùng dịch vẫn sẽ cách ly tập trung 21 ngày tự trả phí.

Từ 09/7/2021

7 HUI - Tất cả các khách đến từ TP.HCM đều phải cách ly tập trung
21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR

0h 31/5/21

8 HPH - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người từ điểm dịch và
vùng phong tỏa theo chỉ thị 16 thuộc TP.HCM đến HPH.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đến từ các khu vực còn
lại thuộc TP.HCM đến HPH.

- Cập nhật thông tin tại link
https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Cap-nhat-huong-
dan-tam-thoi-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-19-ngay-
ap-dung-tu-0h00-ngay-3152021-60411.html

- Từ 12h00 ngày 07/7/2021 áp dụng cách ly tập trung 21 ngày

Từ 6h 31/5/21

Từ 07/7/2021



đối với tất cả những người về Hải Phòng từ Tp.HCM.
- Từ 12h00 ngày 08/7/2021, chỉ cho phép những người có kết

quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5
ngày mới được vào thành phố.

9 PXU - Cách ly tập trung 21 ngày đối với F1, người từ điểm dịch, có
ca dương tính trong cộng đồng và vùng phong tỏa đang
thực hiện cách ly XH theo chỉ thị 16, người về từ các điểm
có ca F0 từng đi qua.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đến từ các khu vực
đang thực hiện cách cách ly XH theo chỉ thị 15.

- Thông báo cho Pax ngay từ khi bán vé về tình hình CDC GL
sẽ tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm Covid trên tất cả các
khách từ SGN-PXU.

10 THD - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người từ điểm dịch và
vùng phong tỏa theo chỉ thị 16 thuộc TP.HCM.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đến từ các khu vực
còn lại thuộc TP.HCM.

- Tất cả những người đi, đến và trở về từ các điểm dịch, các
khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, các mốc dịch tễ theo
thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện cách ly tập trung 21
ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần.

- Tất cả những người đi, đến và trở về từ các tỉnh Bắc Giang,
Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình
Dương không từ các điểm, mốc dịch tễ nêu trên theo thông
báo của Bộ Y tế thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày
và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần.

- Các đối tượng còn lại khi trở về tỉnh phải thực hiện nghiêm
việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu
02 ngày.

Từ 0h 31/05/21

Từ 21/06/21

11 CXR - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người từ điểm dịch và
vùng phong tỏa theo chỉ thị 16 thuộc TP.HCM.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đến từ các khu vực
còn lại thuộc TP.HCM.

- Tất cả hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (Thành Phố
Hồ Chí Minh) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh yêu
cầu phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng
nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03-05 ngày do
các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Áp dụng từ 12g00 ngày
06/7/2021.

- Không cho phép lên máy bay đối với các trường hợp hành
khách không có xét nghiệm theo đúng quy định. Trong
trường hợp, tới Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phát
hiện hành khách chưa được xét nghiệm, hãng hàng không
phải chịu trách nhiệm vận chuyển hành khách về lại địa
điểm xuất phát.

- Đảm bảo 100% người về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm
(kháng nguyên/PCR có kết quả âm tính). Trường hợp không
xuất trình được giấy xét nghiệm thì thực hiện xét nghiệm
ngay tại chốt kiểm soát theo quy định (Hiện tại sân bay

Từ 0h 31/05/21

Từ 06/7/2021

Từ 08/7/2021



chưa có xét nghiệm - liên hệ GO CXR để cập nhật về việc
test covid tại sân bay).

12 VDO - Cách ly tập trung21 ngày (tự trả phí) đối với người về từ
TP.HCM

13 DLI - Cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả các trường hợp đi
về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo chỉ thị 15 & 16 của TT
chính phủ

- Đối với những người đi/về từ các tỉnh, thành phố đang có
dịch: Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, hoặc
bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm nhanh phát hiện kháng
nguyên vi rút SARS-CoV-2 khi đi vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
(Theo thông tin từ GO-DLI thì khách sẽ tự trả chi phí xét
nghiệm, khoảng 238.000vnđ/test)

- Tất cả các trường hợp đi/về từ các tỉnh, thành phố khác khi
vào tỉnh Lâm Đồng bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm
SARS-CoV-2 âm tính: kết quả xét nghiệm Real-time PCR âm
tính có giá trị trong thời hạn 5 ngày, kết quả xét nghiệm
nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút có giá trị trong thời
hạn 03 ngày kể từ ngày trả kết quả xét nghiệm của các cơ
sở y tế tại các địa phương khác.

- Từ 7 giờ 00 ngày 07/7/2021, tất cả các trường hợp về từ
vùng phong tỏa, vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ chỉ
được vào địa bàn tỉnh vừa phải có xét nghiệm Covid-19 âm
tính; đồng thời, phải thực hiện cách ly 21 ngày tại các cơ sở
lưu trú có trả phí (kể cả phí xét nghiệm SARS-CoV-2).

- Đối với khách từ vùng không thực hiện giãn cách XH theo CT
16/CT-TTg đến tỉnh Lâm Đồng bằng đường hàng không:
phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính
còn hiệu lực theo qquy định; đồng thời, phải thực hiện xét
nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng hàng không và chỉ được vào
tỉnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính (Tuy nhiên hiện tại
GO-DLI xác nhận tại sân bay chưa thực hiện xét nghiệm
được nên chỉ cần giấy xét nghiệm).

Từ 17h
31/05/21

Từ 30/6/2021

Từ 02/7/2021

Từ 07/7/2021

Từ 09/7/2021

14 PQC - Cách ly tập trung đối với người về từ điểm phong tỏa và các
nơi đang thực hiện theo chỉ thị 16

- Cách ly tại nhà đối với người cùng phường, khu phố với
điểm phong tỏa

- Căn cứ theo danh sách cập nhật của tỉnh theo link Thong
bao so 10 (kiengiang.gov.vn)

- Tất cả hành khách đến PQC phải có giấy xét nghiệm âm
tính:
 Xét nghiệm theo phương thức RT-PCR: trong vòng 72h
 Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-Cov-2: trong

vòng 24h.
 Trường hợp khách chưa xét nghiệm hoặc giấy xét

nghiệm quá thời hạn: Hành khách phải thực hiện xét
nghiệm và tự trả phí tại sân bay (Phí xét nghiệm tùy

Từ 02/07/2021



theo phương thức gộp mẫu hay không và cao nhất
khoảng 734.000 Vnđ, tham khảo mức giá cụ thể theo
Công văn số 4356/BYT-KHTC)

15 BMV - Cách ly tại nhà 21 ngày đối với người trở về từ các địa bàn
có tình hình dịch phức tạp như TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc
Giang, Hà Nội

16 VII - Cách ly tập trung 21 ngày đối với người về từ điểm đang
thực hiện cách ly XH theo chỉ thị 16 (Về trước khi thực hiện
phong tỏa: ngân sách địa phương, về sau khi thực hiện
phong tỏa: tự chi trả)

- Cách ly tại nhà 14 ngày ngày đối với người về từ điểm đang
thực hiện giãn cách XH theo chỉ thị 15

- Tất cả hành khách đến VII phải có giấy xét nghiệm âm tính
bằng kỹ thuật RT-PCR trong thời gian từ 3-5 ngày. Nếu
không đảm bảo yêu cầu phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
kiểm tra trước khi cho rời khỏi sân bay VII (không đề cập về
chi phí).

Từ 02/07/2021

17 HAN - Tất cả những người từ TP.HCM phải thực hiện cách ly y tế
tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương,
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp
theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày
đầu, ngày thứ 3 và thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

- Người dân từ TP. HCM, hoặc các vùng dịch khác hoặc có
tiếp xúc với trường hợp nêu trên phải có giấy xét nghiệm
âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại
thành phố; các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính
nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực
hiện xét nghiệm trước khi trở lại thành phố.

Từ 07/7/2021

Từ 13/07/2021

18 SGN - Tất cả hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các
tỉnh/thành phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khác đến
thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải có Giấy xét nghiệm
âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (Theo quy định của Bộ
Y tế: trong vòng 3 ngày, không phân biệt xét nghiệm khẳng
định Realtime RT-PCR hay test nhanh).

Từ 08/7/2021

- Các khu vực bị phong tỏa cập nhật trang thông tin trên website của Bộ y tế hoặc link
http://bit.ly/vungdich

- Quy định về giấy xét nghiệm của Bộ Y tế https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-
5403


