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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành lần 02 tài liệu hướng dẫn tuân thủ Bộ Quy chế an toàn hàng 

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay  

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014; 

Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành Bộ quy chế 

an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016, Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 

25/08/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT ngày 11/12/2018 và Thông tư số 

42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 

quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017 và Quyết định số 

1055/QĐ-BGTVT ngày 31/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2606/QĐ-BGTVT ngày 07/09/2017 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; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành lần 02 tài liệu Hướng dẫn tuân thủ Bộ Quy chế an toàn 

hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay về cung cấp thông 

tin và hướng dẫn an toàn khoang khách bản tiếng Anh (Advisory Circurlar of 

Cabin Safety Instruction and Informations Manual AC13-002).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Tcty HKVN-CTCP; 

- Các Hãng HK: VJC, JPA, BAV,  

VTA, VASCO; 

- Lưu: VT, TCATB (MPx10b). 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn 
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