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CHỈ THỊ 

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực 

hiện nhiệm vụ công vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng 

 

Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, Cục Hàng 

không Việt Nam thường xuyên quán triệt các văn kiện của các cấp ủy Đảng và các văn 

bản pháp luật về kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực 

thi nhiệm vụ công vụ đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của các cơ quan, đơn vị có ý thức và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ; 

chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và các 

quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí. 

 Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp, khó 

kiểm soát đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ của 

các cơ quan, đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động. 

Để tăng cương kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, vi phạm 

trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý 

nhà nước về hàng không dân dụng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục thực hiện một số công việc sau: 

1. Đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam nêu cao 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu 

cực, tham nhũng, vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ; trong thời gian tới xác 

định trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, vi 

phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: 

- Phân công, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan để xử 

lý kịp thời công việc của cơ quan, đơn vị; đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống 

dịch Covid 19 theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; 

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản 

lý của mình xử lý công việc nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật; thực hiện nghiêm 

túc việc tiếp nhận và giải quyết công việc trên dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đầy 

đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; 

không được thu bất kỳ khoản tiền ngoài quy định liên quan đến giải quyết công việc; 

quản lý chặt số lượng giấy phép, giấy chứng nhận và các giấy tờ đã được cấp; 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3, 4; 



- Phối hợp với các Hội đồng sát hạch cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng 

không và đánh giá trình độ tiếng Anh, đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên 

hàng không giám sát chặt chẽ việc tổ chức sát hạch và đánh giá kết quả giám định sức 

khoẻ để bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định; 

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý;  

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt phản ánh về sai phạm, vi phạm, tiêu cực 

trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan đến hoạt động của cơ quan mình và 

chủ động xác minh, làm rõ để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

3. Chánh Văn phòng Cục chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức thường 

xuyên làm việc tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận và phối hợp xử lý hồ sơ công việc; 

theo dõi, tổng hợp và báo cáo Cục trưởng việc giải quyết công việc trên dịch vụ công 

trực tuyến. 

4. Giám đốc các Cảng vụ Hàng không chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát 

chặt các hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay. 

5. Thanh tra Cục tăng cường giám sát việc sát hạch cấp giấy phép, năng định và 

đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không; giám sát việc công khai, minh 

bạch việc giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. 

6. Cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để 

xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ hoặc 

vi phạm về đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị mình. 

7. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ chức trách, nhiệm vụ công vụ được phân công; giải quyết công việc bảo đảm 

chất lượng, tiến độ và đúng thủ tục quy định; giải quyết công việc trên dịch vụ công 

trực tuyến theo đúng quy định; không gây phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý 

công việc; không được nhận bất kỳ khoản tiền ngoài quy định; chấp hành nghiêm 

chỉnh chuẩn mực đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; chịu trách nhiệm 

về những vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và các vi phạm về đạo đức công vụ do mình 

gây ra. 

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Cục nghiêm túc tổ chức thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận: 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TTHK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Thắng 

 


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-09-01T15:00:36+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Đinh Việt Thắng<thangdv@caa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-09-01T16:17:53+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Cục Hàng không Việt Nam<caav@caa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-09-01T16:17:57+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Cục Hàng không Việt Nam<caav@caa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-09-01T16:18:01+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Cục Hàng không Việt Nam<caav@caa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




