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Hà Nội, ngày

tháng 7 năm 2021

V/v triển khai kế hoạch khai thác tàu bay
Embraer tại Cảng hàng không Điện Biên

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Công ty CP Hàng không Tre Việt;
- Phòng Quản lý hoạt động bay;

Để đảm bảo điều kiện khai thác tàu bay Embraer tại Cảng hàng không (CHK)
Điện Biên vào ngày 18/8/2021 (theo nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày
06/7/2021 giữa Cục HKVN, UBND tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Hàng không
Tre Việt và các đơn vị liên quan), Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu
các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
- Rà soát lại hệ thống sơn kẻ tín hiệu trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu
bay để điều chỉnh lại đảm bảo tiêu chuẩn khai thác đối với chủng loại tàu bay
Embraer; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sơn kẻ lại tín hiệu đường cất hạ cánh,
đường lăn, sân đỗ tàu bay và trình Cục HKVN trước ngày 13/7/2021.
- Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn
vị có liên quan khẩn trương lập phương án vận hành tàu bay trên đường CHC,
đường lăn, sân đỗ tàu bay cho tàu bay Embraer và trình Cục HKVN trước ngày
13/7/2021.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt để rà soát và bổ sung
các phương tiện, trang thiết bị mặt đất đảm bảo khai thác chủng loại tàu bay
Embraer; phương án khai thác các quầy thủ tục và thiết bị trong nhà ga hành
khách; bổ sung nhân sự (nếu cần thiết).
2. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Phòng Quản lý hoạt động bay
Khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan để thực hiện bay kiểm tra
hiệu chuẩn vào ngay 13, 14/8/2021. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục HKVN
trước ngày 15/8/2021.
3. Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay
- Phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để công bố sức chịu
tải đường CHC, tải trọng chủng loại tàu bay Embraer; phương án vận hành khai
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thác tàu bay trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay cho tàu bay Embraer,
hoàn thành trước ngày 15/7/2021.
- Triển khai các thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không
tại CHK Điện Biên cho đơn vị cung cấp xăng dầu hàng không (khi nhận được đề
nghị của đơn vị); hoàn thành trước ngày 15/8/2021.
4. Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
- Khẩn trương làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không
cho Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt tại CHK Điện Biên và đề nghị đơn vị
cung cấp dịch vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Cục HKVN xin cấp giấy phép
cung cấp dịch vụ tại CHK Điện Biên trước ngày 01/8/2021.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục
vụ bay cho chủng loại tàu bay Embraer tại CHK Điện Biên theo các nội dung nêu
trên.
5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào các nội dung nêu trên khẩn
trương thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo kế
hoạch dự kiến khai thác tàu bay Embraer tại CHK Điện Biên ngày 18/8/2021.
Cục HKVN thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện,
trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay về Cục HKVN
để kịp thời giải quyết./.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Phạm Văn Hảo;
- Lưu: VT, QLC (TD 03bn).

Đinh Việt Thắng
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