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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

an ninh hàng không; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng    

Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và 

kiểm soát chất lượng an ninh 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; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 

31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không 

Việt Nam. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp độ, địa điểm, thời gian tăng cường: 

Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 01 

tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các 

chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trong Lễ 

Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 và phục vụ Đại hội thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31. Thời gian áp dụng tăng cường cấp độ 01: 

 - Giai đoạn 1: Từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022, phạm vi toàn quốc; 

 - Giai đoạn 2: Từ ngày 06/5/2022 đến hết ngày 28/5/2022, phạm vi Cảng 

HKQT Nội Bài. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Phụ lục số XVII Thông tư số 

13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để 

triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. 
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2. Các Cảng vụ hàng không thông báo nội dung Quyết định này đến các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt 

động tại cảng hàng không, sân bay. 

3. Công tác báo cáo: 

a) Các đơn vị báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua 

thư điện tử: avsec@caa.gov.vn như sau: 

Trong thời gian từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022: Cảng vụ hàng 

không miền Bắc, Trung, Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng 

công ty Quản lý bay Việt Nam; các hãng hàng không Việt Nam. 

Trong thời gian từ ngày 06/5/2022 đến hết ngày 28/5/2022: Cảng vụ hàng 

không miền Bắc; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản 

lý bay Việt Nam; các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Cảng hàng không 

quốc tế Nội Bài. 

Thời điểm báo cáo: Trong khoảng từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’ hằng 

ngày. 

Trường hợp cần xác minh, làm rõ vụ việc (nếu có), Phòng An ninh hàng 

không - Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp liên hệ đến các cơ quan, đơn vị. 

b) Trường hợp có vụ việc đột xuất, báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc 

theo quy định tại Chỉ thị số 1035/CT-CHK ngày 20/3/2018 của Cục trưởng Cục 

Hàng không Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo hành vi can thiệp bất hợp 

pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Trưởng phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam, Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo); 

- Bộ Công an (để báo cáo); 

- Cục A02, A04 – Bộ Công an; 
- Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu; 

- Cục trưởng Cục HKVN; 

- Các Phó Cục trưởng Cục HKVN; 
- CVHK miền Bắc, miền Trung, miền Nam; 

- Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP; 

- Tổng công ty Quản lý bay VN; 

- Tổng công ty HKVN-CTCP; 
- Các hãng hàng không: VASCO,  

  VietJet, Pacific Airlines, Hải Âu,  

Bamboo Airways, Vietravel Airlines; 
- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam; 

- Cảng HKQT Vân Đồn; 

- Các phòng: QLHĐB, VTHK, QLC - Cục HKVN; 
- Lưu: VT, ANHK (Ch.26b). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Thắng 
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