BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 6537

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BGTVT-VT

V/v tham gia ý kiến dự thảo
Thông tư sửa đổi bổ sung Thông
tư số 19/2017/TT-BGTVT

Kính gửi:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Các Vụ: PC, ATGT, TCCB, KCHTGT, KHCN, HTQT;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- 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;
- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam;
- Các Công ty CPHK: VietJet, Pacific Airlines, Hải Âu,
Tre Việt;
- Công ty TNHH hàng không Lữ hành Việt (Vietravel Airlines);
- Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS);
- Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS);
- Công ty TNHH dịch vụ mặt đất hàng không (AGS).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 2871/CHKQLHĐB ngày 02/07/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc trình dự thảo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt
động bay. Để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT đề nghị các cơ
quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau:
1. Thay đổi tên dự thảo Thông tư:
Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của
Bộ Giao thông vận tải, tên của Dự thảo Thông tư là “Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều về đơn giản hóa, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thông tư số
19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay” nhằm
triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và Quyết định số 206/QĐBGTVT ngày 29/01/2020 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản
hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT,
Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

