
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Số:              /QĐ-CHK 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày           tháng   6  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức  

làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam 

giai đoạn 2021-2025” 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng 

không Việt Nam và Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017; 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-CHK ngày 13/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng 

không Việt Nam ban hành Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác 

hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-

2025”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế-Hợp tác quốc tế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức 

làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam, 

giai đoạn 2021-2025” gồm các ông, bà có tên sau đây: 
 

1. Ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng, Cục HKVN - Trưởng ban 

2. Bà Vũ Thị Xuân Giang - Phó trưởng Phòng PCHTQT - Phó trưởng Ban thường trực 

3. Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên 

4. Ông Tạ Minh Trọng - Phó trưởng Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay - Thành viên 

5. Ông Hà Quang Ánh - Phó trưởng Phòng An ninh hàng không - Thành viên 

6. Ông Nguyễn Dương - Phó trưởng Phòng Quản lý CHKSB - Thành viên 

7. Bà Trần Đức Hoài Phương - Phó trưởng Phòng Quản lý hoạt động bay -Thành viên 

8. Bà Vũ Thị Thanh - Phó trưởng Phòng KHCN và Môi trường - Thành viên 

9. Ông Vũ Hồng Quang - Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không - Thành viên 

10. Bà Ngô Thị Hà - Chuyên viên Phòng Pháp chế-Hợp tác Quốc tế - Thư ký  
 

 



 

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo 

1.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo các nội dung 

sau: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong công 

tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức làm công tác 

hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục HKVN đối với sự phát triển của ngành hàng 

không dân dụng Việt Nam; 

- Rà soát các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, chương trình kế hoạch hội nhập quốc tế. 

Xác định các yêu cầu, mục tiêu cụ thể, trọng tâm của công tác đối ngoại, hội nhập trong 

giai đoạn tới; 

- Nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức đối 

ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, luật pháp quốc tế về hàng không cho đội ngũ công 

chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế; 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào 

tạo tiếng Anh chuyên ngành hàng không và kiến thức về quản lý hàng không. 
 
- Nâng cao trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên 

môn của cơ quan. 

2. Lập dự toán kinh phí cho các chương trình đào tạo, tập huấn theo kế hoạch thực 

hiện hàng năm đề ra trong Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực 

hiện. 

3. Tổ chức đánh giá giữa kỳ và xây dựng báo cáo cuối kỳ kết quả thực hiện Đề án 

báo cáo Cục trưởng. 

Điều 3. Hoạt động của Ban chỉ đạo 

1.  Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

3. Phòng Pháp chế-Hợp tác quốc tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Đề 

án. 

4. Trong trường hợp có sự thay đổi thành viên tham gia Ban chỉ đạo, cơ quan liên 

quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Pháp chế-Hợp 

tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các PCT; 

- Văn phòng, các Phòng, TTHK; 

- Website Cục HKVN; 

- Lưu: VT, PC-HTQT (G.20b). 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Đinh Việt Thắng 
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