BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3073 /CHK-VTHK

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận
thanh tra số 11130/KL-BGTVT.

Kính gửi:
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Công ty Cổ phần hàng không Pacific;
- Công ty Cổ phần hàng không VietJet;
- Công ty TNHH Hàng không Tre Việt;
- Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu;
- Công ty Bay dịch vụ hàng không;
- Các cảng vụ hàng không: miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Các phòng: Vận tải HK; Quản lý CHK, SB; và Thanh tra Cục HKVN.
Thực hiện văn bản số 520/TTr-PGSKT&XLSTT ngày 08/7/2021 của Thanh
tra Bộ về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 11130/KLBGTVT ngày 21/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về thanh tra công
tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, Cục
Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị:
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: báo cáo nội dung tại mục I của
Phụ lục kèm theo.
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: báo cáo nội dung tại mục II của Phụ lục.
- Các hãng hàng không: báo cáo nội dung tại mục III của Phụ lục.
- Các Cảng vụ hàng không: báo cáo nội dung tại mục IV của Phụ lục.
- Các phòng thuộc Cục HKVN: báo cáo nội dung tại mục V của Phụ lục.
Tài liệu gửi kèm: Kết luận Thanh tra số 11130/KL-BGTVT ngày 21/11/2019
và văn bản số 520/TTr-PGSKT&XLSTT ngày 08/7/2021
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Các cơ quan, đơn vị báo cáo theo mẫu (kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh)
và cung cấp thông tin cán bộ phụ trách (họ và tên, số điện thoại, Email) về Phòng
Vận tải hàng không - Cục Hàng không Việt Nam trước 22/7/2021 để tổng hợp báo
cáo Bộ GTVT, đồng thời gửi bản mềm báo cáo và scan hồ sơ, tài liệu chứng minh
đến Email: vthk@caa.gov.vn .
Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng: PC-HTQT, KHĐT, TC;
- Lưu: VT, VTHK.

Đinh Việt Thắng

2

