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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, 
số 3, số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 19/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 
Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, 

khai thác cảng hàng không, sân bay; 
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ 
chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay; 

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; 

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm 
vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong 
phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

Xét Tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam số 1838/TTr-CHK ngày 29/4/2022 về 
việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 
tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 
268/ĐTCT ngày 12/7/2022. 

 



2 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 04 danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, 
số 2, số 3, số 4 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với các nội dung chính như 
sau: 

1. Tên dự án  
- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng Hàng không quốc tế 

Long Thành. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế 
Long Thành. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 3 tại Cảng Hàng không quốc tế 
Long Thành. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 4 tại Cảng Hàng không quốc tế 
Long Thành. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và khai thác khu bảo trì, bảo dưỡng tàu bay 
phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; 
cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho các loại tàu bay đến code F, trong đó phải bao gồm các 
loại tàu bay hiện đang đăng ký tại Việt Nam như Boeing B777/B787, Airbus A330/A350 
và các loại tàu bay thân hẹp như A320/A321, Boeing 737NGs theo yêu cầu tiêu chuẩn 
của Hàng không dân dụng Việt Nam (CAA)/Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)/Cơ 
quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA). 

 3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 04 khu bảo trì, bảo dưỡng tàu bay và hạ tầng 
cơ sở đồng bộ trong phạm vi dự án. 

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Mỗi dự án khoảng 688 tỷ đồng.  
5. Phương án huy động vốn: Vốn của nhà đầu tư. 
6. Thời hạn, tiến độ đầu tư: Dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu 

lực. 
7. Thời gian khai thác dự án: Dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác 

đầu tư. 
8. Địa điểm thực hiện dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành.  
9. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: 
- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1: 45.525 m2. 
- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 2: 45.525 m2. 
- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 3: 45.525 m2. 

- Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 4: 45.454 m2. 

10. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Cơ bản theo nội 
dung đề xuất tại văn bản số 1838/CHK-KHĐT ngày 29/4/2022 của Cục Hàng không 
Việt Nam và ý kiến của Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 268/ĐTCT ngày 
12/7/2022. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm: 

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại văn bản số 268/ĐTCT 
ngày 12/7/2022 để hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án. 

- Công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại 
Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải và các quy định có liên quan, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án 
công khai, minh bạch; trong đó xem xét tại điểm a khoản 2 Điều 7 về thông tin hiện 
trạng khu đất và Điều 15, Điều 33 về hướng dẫn quy trình triển khai đối với dự án chưa 
giải phóng mặt bằng. 

- Tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo 
cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, 
bảo đảm tính khả thi. 

- Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh 
bạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh 
Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng 
giao thông, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình 
giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- UBND tỉnh Đồng Nai; 
- Các Thứ trưởng; 
- Các TCT: Cảng HKVN, Quản lý bay VN; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, ĐTCT. 
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