BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9132/BGTVT-KHĐT

Hà nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai kế hoạch đầu tư phát
triển, cải tạo, mở rộng các công trình tại
các CHK do ACV quản lý, khai thác

Kính gửi:
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Vụ Quản lý doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 2335/TCTCHKVNKHĐT ngày 23/7/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc rà
soát, cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng
không do ACV đang quản lý, khai thác. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Về kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng các cảng hàng không (CHK)
do ACV quản lý, khai thác
Theo Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/02/2021 của Chính phủ về quản lý
khai thác cảng hàng không, sân bay (Nghị định số 05/2021/NĐ-CP), tại Điều 47 quy
định: “Trong vòng 180 ngày kể từ ngày quy hoạch cảng hàng không, sân bay được phê
duyệt, doanh nghiệp cảng hàng không chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp bảo đảm hoạt
động bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không lập kế hoạch
đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay, lấy ý kiến Bộ Công an
trong trường hợp kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không có các
công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và gửi
01 bộ hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thống nhất để trình Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt”.
Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu ACV trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt (Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 và quy hoạch chi tiết các CHK) khẩn trương chủ trì,
phối hợp với doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
hàng không và phi hàng không hoàn thiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 20212025 gửi Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thống nhất để trình Bộ GTVT phê duyệt.
Yêu cầu ACV hoàn thành, trình Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 9/2021.
Khi chưa có Quyết định mới thay thế, các đơn vị tiếp tục căn cứ Quyết định số
2729/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch đầu
tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025 để chuẩn bị
và thực hiện đầu tư các công trình, đảm bảo tiến độ. Trường hợp có khó khăn, vướng
mắc (về quy hoạch…), Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương án để
Bộ GTVT xem xét, quyết định.
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2. Về đầu tư kết cấu hạ tầng khu bay (phần tài sản của Nhà nước)
Trong kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 trình Cục Hàng không
Việt Nam nêu tại mục 1, yêu cầu ACV đánh giá cụ thể tình trạng công trình, tình hình
khai thác… để đề xuất kế hoạch và thứ tự ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng khu bay. Cục
Hàng không Việt Nam có trách nhiệm đánh giá và đề xuất Bộ GTVT xem xét, quyết
định.
Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam,
ACV triển khai các nội dung tại Điều 2 Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020
của Thủ tướng Chính phủ1 (công tác xác định giá trị tài sản và các nội dung liên quan để
báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực hiện phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng
không theo phương thức tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) theo Kế
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg được Bộ trưởng Bộ GTVT ban
hành theo Quyết định số 2557/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020.
3. Về bản vẽ tổng mặt bằng
Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương rà soát hồ sơ bản vẽ tổng
mặt bằng các dự án đầu tư phát triển do ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam…
trình, thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Nghị định số
05/2021/NĐ-CP.
Trường hợp công trình chưa có trong quy hoạch hoặc có quy hoạch nhưng chưa
hợp lý mà có thể xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam
khẩn trương tiến hành các thủ tục để trình Bộ GTVT xem xét, quyết định.
4. Về giao đất, cho thuê đất
Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc các Cảng vụ hàng không
khẩn trương tổ chức giao đất, cho thuê đất đối với các dự án theo quy hoạch được
duyệt, tuân thủ theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 148/NĐ-CP ngày
18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai.
5. Đối với các dự án nhóm C liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn khai thác
thuộc trách nhiệm đầu tư của ACV đã được nêu chung tại Quyết định số 2729/QĐBGTVT ngày 19/12/2018 thì không yêu cầu danh mục và kế hoạch chi tiết.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Cục Quản lý XD&CL CTGT;
- Vụ: KCHT; QLDN;
- TCT Quản lý bay VN;
- Lưu: VT, KHĐT VULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện 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.
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