BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10787/BGTVT-KCHT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v rà soát, thẩm định bổ sung kế
hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng
không do Nhà nước đầu tư, quản lý
năm 2021 (hạng mục sửa chữa định
kỳ) do ACV trình bổ sung (đợt 2)

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 2985/TTr-TCTCHKVN ngày 04/10/2021
của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc phê duyệt bổ sung
kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không (hạng mục sửa chữa định kỳ) do Nhà
nước đầu tư, quản lý năm 2021 (đợt 2). Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
Căn cứ các quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết
cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 48/2016/TTBGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ GTVT và các quy định của pháp luật có liên
quan, Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam rà soát, thẩm định kế hoạch bảo
trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 do ACV trình
bổ sung đối với các hạng mục sửa chữa định kỳ tại Tờ trình số Tờ trình số
2985/TTr-TCTCHKVN ngày 04/10/2021.
Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam gửi về Bộ
GTVT trước ngày 20/10/2021 để xem xét giải quyết.
ACV có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, hồ sơ tài liệu có liên quan và phối hợp
với Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình rà soát, thẩm định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu:VT, KCHT (hoalx).
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